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Land og Fritid  
Nr. Viumvej 42 
6920 Videbæk 
Tlf. 33687187 

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

Ringkøbing-Skjern Kommune 
1019 indbyggere (2017) 
20 foreninger. Dagpleje, børnehave og 
skole,  Vorgod Ældrecenter 
Kirke fra ca. år 1100, Erhverv og forret-
ninger. Primitiv lejrplads midt i byen 

2012: 
Kirkehuset indvies 
Midtvest Event oprettes 
Ny multibane bygges ved skolen,  
Cykelsti ved skolen bygges. 

2013: 
3 idrætsforeninger sammenlægges til 
Vorgod-Barde Motion og Fritid 
Byen får LED lys og igen fuld oplysning. 
Ny Primitiv lejrplads på V. Bardevej 
Discgolf forening oprettes. 

2014: 
Ny materialegård og renovationsplads.  

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 stier i ”Barde Øst” 

2017: 
Discgolf bane indvies. 
Godkendelse af forhindringsbane i ”Barde 
Øst” 
Hallens nyrenoverede lokaler indvies 
Vorgod-Barde står sammen og indsamler 
22.800kr til Knæk Cancer. 
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Bestyrelsen 

Formand, 
Christian Christensen 
Kongevejen 15 
6920 Videbæk 
Mobil: 40177818 
cc@vestjysk-edb.dk 

Kasserer 
Per Nielsen 
Vorgodvej 12 
6920 Videbæk 
Mobil: 28301856 
pknielsen@outlook.dk  

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

Sekretær 
Henriette Gohr Lauridsen 
Bellisvej 3 
6920 Videbæk 
Mobil: 61701718 
henriettegohr@gmail.com 

Bestyrelsesmedlem, 
Ulrikke Dahlgren 
Torvegade 
6920 Videbæk 
Mobil: 22242456 

 

 

Suppleanter 

Anne Marie Birkebæk Sørensen 
Aadalsvej 25 
6920 Videbæk 
Tlf.: 97175202 
Mobil: 21450916 

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

Vorgod-Barde Portalen 

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

 

Velkomst gave 
Annette Nielsen 
Klematisvej 52 
6920 Videbæk 
Mobil: 23682218 
annetten_an@hotmail.com 

Andre udvalg og grupper kan ses 
på portalen  
www.vorgod-barde.dk 

mailto:cc@vestjysk-edb.dk
mailto:pknielsen@outlook.dk
mailto:lundanders4@gmail.com
mailto:cc@vestjysk-edb.dk
mailto:annetten_an@hotmail.com
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Der kan betales med dankort og laves automatisk 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 

kontingentet 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 tilslutning fra landområder.  

Desuden kan der betales med Mobilepay på mobil 40177818 

Kontingent 

betaling 2018 

Kontingenter 2019 

Husstand        kr. 200,- 

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

Betaling med Dankort på dette link på Portalen: 

http://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 



 6 

 

Præsentation af bestyrelsen: 

Formand:  

Christian Christensen, har 

eget firma (Vestjysk EDB 

Center siden 1992) og ar-

bejder som IT konsulent 

med infrastruktur og regnskab som speciale. 

Flyttede i 1999 til Vorgod . Har haft 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’ Attraktiv Landsby´ koncep-

tet. Har 2 sønner på 18 og 22 år. Er medlem 

af Landdistriktsrådet i Ringkøbing-Skjern 

Kommune 

Næstformand: 

Anders Lund, 67 år. Jeg er 

tilflytter og bor på Vorgod-

vej 8b. Der har jeg boet 

siden 2012, jeg glæder mig, 

til at gøre en forskel i Vorgod-Barde Borger-

forening. Har arbejdet, ved nye motorvejs-

byggeri. 

Kasserer: 

Per Nielsen. Jeg blev 60år i 

januar. Jeg bor alene, blev 

skilt i 2015. Jeg har to 

”børn” og 4 børnebørn. Jeg 

flyttede hertil fra Borris, 

hvor jeg har boet siden 1991. Jeg arbejder på 

Danmarks Protein i Nr Vium, der har jeg væ-

ret siden 2011. Jeg købte hus i Barde i juni 

2016. Byen ligger fint i forhold til mit arbejde 

og i forhold til Videbæk (som er en dejlig by 

at handle i) og Herning. Derudover har vi en 

skøn natur som er dejlig at færdes i. Jeg sag-

de ja tak til en plads i bestyrelsen, dels for at 

udvide bekendtskabskredsen og deltage ak-

tivt på stedet hvor jeg bor; jeg hjælper gerne 

hvor der er behov. 

Sekretær: 

Henriette Gohr Lauridsen, 28 

år og matematiklærer på Ring-

kjøbing Gymnasium. Jeg flytte-

de til Vorgod-Barde i løbet af 

sommeren 2016, hvor jeg bor 

med min kæreste, Jannik som er barnefødt 

her. Jeg er også selv opvokset i et lille lokal-

samfund, nemlig Humlum som ligger nord for 

Struer. Jeg glæder mig derfor til at blive en 

del af Vorgod-Bardes gode samfund og at 

være med til at gøre en forskel i Borgerfor-

eningen.  

Medlem 

Ulrikke Dahlgren, 36 år. 

Mine to store børn på 12 

og 11 år og jeg er tilflytter 

fra Esbjerg, vi har boet i 

Videbæk i 3 år inden vi flyttede til Vorgod-

Barde, og har boet her i 3,5 år. Vi bor sam-

men med min kæreste og vores fælles datter 

på 6 år. Er uddannet Bygningsmaler og byg-

ningskonstruktør. Jeg arbejder nu som byg-

ningskonstruktør i Herning, hos Arkitec. Er 

tidligere selvstændig udlejer og var det igen-

nem 6 år frem til 2012. 

Jeg kan rigtigt godt lide foreningsarbejde, for 

at prøve på at gøre en forskel, så det kan 

gavne flest mulige. Jeg glæder mig til et nyt 

spændende år i borgerforeningens bestyrel-

se. 

https://www.facebook.com/Munkenholstebro/#
https://www.facebook.com/Munkenholstebro/#


 7 

 

Der blev flaget 
for følgende i 

2018: 
 
 
 
  29-04-17  Sandra og Kent  
  Netterstrøm Gregersen 
  22-05-17  Lene Gregersen 
  10-06-17  Bettina & Mark Nørgaard 
 
  Kontakt: 
  Per Nielsen på tlf: 28 30 18 56 eller      
  mail: pknielsen@outlook.dk 
 

Pris for festdag kr. 250,- 

Genbrugsbutikken  
i torvegade  

  

Åben: Torsdag og fredag fra 13.30 til 17.00 
Lørdage  fra 10.00 til 12.00 

Vi modtager gerne brugbare varer i 

åbningstiden ellers kontakt på telefon: 
22788219.   

 

Overskuddet fra det solgte går til Vorgod 
Barde Motion og fritid, så pengene bliver i 

byen. 

 
   PS. Husk Møltrup holder ved butikken hver 

torsdag fra 16'30 til 17'15.  
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Årets Borger 2017 
”Team Lille Ahle” med Simon, Daniel og Klaus Kristensen 

De har været initiativ tager til 
Traktortræk i Vorgod-Barde og 
har været særdeles dygtige til at 
fremme kendskabet til byen. Fra 
nær og fjern har de kunnet sam-
le interesserede omkring trak-
tortræk og været med til at gøre 
det til en folkefest ved at inddra-
ge de lokale foreninger i sognet. 
Med mere end 60 traktorer, 
1400 gæster og tilgang af en 
masser af frivillige er det lykke-
des gennem de sidste 4 år at 

køre forårsfesten til en gedigen succes. Det er også lykkedes at få medier til at interessere 
sig for byen, så selv TV2 Midt/Vest har været her og lavet direkte fjernsyn. 
De har været med til at skabe en kæmpe opbakning mellem land og by og udvikle byens 
største havefest. 
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Uddrag af Formandsbe-

retning for 2016  

(dele af beretningen er overført til artikler i 

bladet—hele beretningen kan læses på 

www.vorgod-barde.dk) 

2017 har været valgår og et af de valg, vi 

traf var at have et mere roligt år uden for 

mange nye projekter. Ideer er der dog sta-

dig mange af i bestyrelsen og med 2 nye 

unge medlemmer i borgerforeningens be-

styrelse blev der alligevel sat en ny aktivitet 

i gang. 

Henriette kom til byen og inviterede til Run-

ning dinner. Det blev mere til running 

coffee på en halvkølig dag i april, men alli-

gevel nød deltagerne det meget.  Det er en 

fin måde at komme til at kende andre end 

bare de nærmeste i byen og Henriette hav-

de gjort en del ud af at fordele borgerne i 

grupperne. 

I maj måned fik vi så den endelige godken-

delse til at bruge Barde Øst som rekreativt 

område og vi er gået i gang med at bygge 

forhindringer m.v. En lille arbejdsgruppe 

med løbeklubben, udendørs fitness og An-

ker Buchholtz er med til at udvikle området. 

Vi fortsætter og afslutter til foråret 2018 

med en par frivillige arbejdsdage. 

Vi har i år valgt at støtte Discgolf klubben 

med et beløb til kurve, så vi har endnu en 

aktivitet i området med nogle gode uden-

dørs faciliteter. 

Kommune har gennem det sidste år øget/

udviklet sig i det frivillige rum og det giver 

mange forespørgsler fra dem. Flere gange 

har vi fravalgt det, da vi ikke har de frivillige 

til at tage sig af opgaverne. Der har være 

forespørgsler vedrørende heste spor, van-

drestier, plakatfortællinger, frivillig børs, 

energi optimeringer, Byens bil og meget 

mere. Er der interesse for disse ting er I 

velkommen til at kontakte borgerforenin-

gen. 

Grøn bande er nok en af vore større succe-

ser. Med Anders Lund som tovholder og 

landsbypedel var mange ting ikke blevet 

gjort, hvis vi ikke havde haft dem til de man-

ge praktiske opgaver. Hele sommeren igen-

nem har der været 6-8 timers græsklipning 

plus rengøring af bede, vedligeholdelse af 

legepladser, torve og grønne områder. Som 

tak inviterede vi dem derfor også til gratis 

samvær ved café aften i efteråret. Giv dem 

gerne en klap på skulderen for deres arbej-

de, når I møder dem. 

Traditionen tro har vi haft en stribe arrange-

menter. Fastelavn blev som sædvanligvis 

med stor tilslutning og igen blev vi udfor-

dret på antallet af tønder. Det vil blive for-

øget.  

Til legepladsdagen fik vi fat i det store ud-

styr og startede udskiftningen af svæveba-

nen – det var tiltrængt, fandt vi ud af. Der 

var tilslutning til alle legepladser, men det 

kunne dog godt have været bedre. Anders 

Lund og grøn bande har dog hjulpet med at 

få fulgt op på vedligeholdelsen. Vi havde 

fået en del penge fra traktortræk og det har 

været med til at vi kunne få legepladser 
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renoveret. 

Til Gør Byen rent dag mødte 10 personer op 

og der blev samlet 130 kg. 

Traktortræk blev igen en forrygende succes 

med det største antal tilskuere, vi endnu har 

haft. Vi er ved at lære, hvordan det skal gø-

res og har fået samlet mange frivillige, der fik 

masser at se til. At det blev flyttet til en lør-

dag var måske en fordel.  

Sct. Hans blev noget anderledes i år, da der 

samtidig var teltmøde. Vi gik ind i et samar-

bejde med dem og fik Kristian Andersen fra 

Efterskolen Solgården til at holde talen. Vi 

blev glade for det store telt, da aftenen end-

te i masser af regn. Bålet brændte godt og 

der var masser af mennesker. Aftenen blev 

sluttet af i teltet med Standup underhold-

ning. Vi havde fået sat store grill frem til fæl-

lesspisningen og der var en god tilslutning. 

Skal vi prøve det igen i år? 

Vi havde besluttet at afholde 2 kræmmer-

markeder, men det blev kun til det ene i 

sportsugen, da det druknede i vand. Det har 

generelt været en tendens ved flere marke-

der i år, så vi valgte at aflyse kræmmermar-

kedet på Bardegaard. 

Cafe aften blev igen en hyggelig aften, men 

tilslutningen blev dog væsentlig mindre. Vi vil 

gerne kunne tilbyde nogle spændende musik 

kunstnere og synes, vi har fundet en god 

kvalitet, men det kræver, at vi næsten fylder 

forsamlingshuset. Så hvad er vigtigst – sam-

været eller den gode musik? 

- og så har det været valgår. Efter opfordring 

fra flere lokalpolitikere fik vi arrangeret et 

valgmøde som fyraftensmøde med fælles-

spisning. Det blev en god aften med stor til-

slutning og masser af politisk debat og snak 

ved bordene. På forhånd var det besluttet, at 

debatten skulle køres knivskarp og det fik vi 

bagefter meget ros for, da taletiden blev så 

jævnt fordelt. Der går dog nok et stykke tid 

igen, før vi laver en ny. 

Valget blev godt for os, da vi fik en afløser for 

Karsten Sørensen ind i bestyrelsen. Vi vil ger-

ne ønske Irene tillykke med posten og glæ-

der os til samarbejdet med hende. Udover 

Irene har vi også Bjarne Svendsen fra lokal-

området og begge er også valgt ind i Landdi-

striktsrådet sammen med undertegnede, så 

vi er præsenteret med en ¼ i LDR fra lokal-

området. 

Åbenhed er et ønske fra den nye kommunal-

bestyrelse og det har allerede givet resultat, 

da der var åben kommunal kontor i Fjelster-

vang forleden – i øvrigt med stor succes. Alle 

kunne henvende sig med spørgsmål og ud-

fordringer, der ville blive besvaret eller vide-

rebragt. 

November kom og det var tid for både jule-

messe og julefrokost - begge med fantastisk 

opbakning og fulde huse. Til julemessen har 

vi en stand og vi hjælper med frivillige 

kræfter til julefrokosten. I den forbindelse 

har vi fået lavet nogle roll-ups, der skal være 

med til at vise de aktiviteter vi skaber. De er 

lette at flytte rundt og kan give en hurtigt 

indtryk af vores arbejde. 

1. søndag i advent var igen den første søndag 

i december – det kunne pludselig mærkes 
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 ved tilslutningen til juletræstændingen, da 

der var væsentlig færre til gudstjenesten. 

Men juletræet blev tændt efter stor indsats 

af børnene med nedtællingen. I år havde vi 

haft stor glæde af Alstrup Skovservice, der 

var sponsor for det store flotte træ. Desvær-

re havde undertegnede glemt at tjekke lyset 

i stjernen. 

Nytårsdag inviterede vi for 7 år til vandretur 

og det var 8 år siden, landsbyerne blev slået 

sammen med en kæmpe bryllupsfest. Noget, 

der stadig stod stærkt i erindringen ved Iver 

Enevoldsens afskedstale. Dagens vandretur 

blev hyggelig med fortællinger fra det lokale 

område og besøg i maskinhuset lige da reg-

nen kom. Men der var flødeboller til. 

Medlemmer  

Vi har i det forgangne år set et drastisk 

fald i medlemmer fra 202 medlemmer 

til kun 173! 

Vi har på mange måder forsøgt at få 

borgerne til at blive medlemmer, men 

alligevel går det den forkerte vej. Der 

har været gjort opmærksom på det på 

flere måder. Derfor vil vi i 2018 arbejde 

med 2 forskellige priser for medlemmer 

og ikke-medlemmer til vore arrange-

menter, så udgifter bliver mere jævnt 

fordelt. Vi mener dog i bestyrelsen, at 

det burde være en borgerpligt at være 

tilknyttet borgerforeningen, da vi er 

med til at sikre en flot og grøn by og vi 

har mange gratis tilbud ved medlem-

skabet! Vi modtager gerne andre ideer. 

Desuden vil vi stærkt opfordre borger-

ne til at hjælpe hinanden med at blive 

tilmeldt. Medlemslisten kan ses på Vorgod-

Barde Portalen. Så er vi fri for at bruge unø-

dig mange kræfter i bestyrelsen på at hverve 

flere medlemmer.  

Årets Borger blev i 2017 ”Team Lille Ahle”  - 

Stort tillykke til dem. 

Vi vil gerne sige tak for al hjælpen. Det er 

faktisk svært at sætte navne på de mange, 

der gennem året har givet en hånd med i de 

praktiske opgaver. Tak til de mange frivillige, 

der har hjulpet os. En speciel tak skal lyde til 

Grøn Bande, der gennem året bruger rigtig 

mange timer på for at holde fællesarealerne 

flotte. 
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Spisecafé i Vorgod-Barde Hallen 

Vi startede med spisecaféen i oktober 2017. Det har været og er en kæmpe succes med ca. 

30 personer i gennemsnit pr. gang.  Det er bare en super hyggelig dag, hvor man spiser, 

hygger og synger evt. et par sange sammen. Vi har også haft Christian Græsholt til at spille 

for os sidste gang inden jul, og i marts måned havde vi besøg af ”Grågæssene” som spillede 

for os. Den. 24 maj tager ud vi ud på Egnsmuseet og spiser.  

Vi holder sommerpause, sidste gang er den. 7 juni og så starter vi op igen den 16 august.  

Så ud og spørg naboer og venner om de ikke har lyst til at komme i hallen til nogle hyggelig 

timer sammen med andre. 
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Å ret der gik i billeder 
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Bagagerumsmarked i Vorgod-Barde 
  

I 2017 havde vi i borgerforeningen besluttet at afholde 2 kræmmermarkeder. Det ene i 
Sportsugen og det andet i september ved hovedvejen på Bardegård. Desværre måtte vi 
sande at sommerens markeder rundt omkring i landet regnede væk og dermed ikke kunne 
trække kræmmere, og vi valgte derfor at aflyse kræmmermarkedet på Bardegård. 

I 2018 har vi valgt at afholde ét bagagerumsmarked  søndag d. 5 august i samarbejde med 
Sportsugen. 
Yderligere information vil komme, når vi kommer tættere på bagagerumsmarkedet. 
Alle vil være velkomne til dette arrangement  - Lav en bod med nyt, gammelt, brugt eller 
håndværk.  

 

Stadeplads bestilling:  
Kontakt Ulrikke Dahlgren på 
mobil 22242456 eller mail 
u.dahlgren@outlook.dk   

mailto:u.dahlgren@outlook.dk
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Barde Øst 
Borgerforeningen fik, som nævnt i formandens beretning, godkendelse i maj 2017 til at bru-

ge Barde Øst . Der er derfor nedsat en arbejdsgruppe bestående af Anders Lund, Danny 

Korshøj og Anker Buchholtz, som er tovholdere på projektet. I løbet af foråret/sommeren 

2018 vil projektet afsluttes med nogle frivillige arbejdsdage. 

Arbejdsgrupper skriver om projektet:  

Der laves en ”forhindringsbane” med forskellige forhindringer til træningsbrug. Banen er be-

regnet til ungdom og voksne, da flere af forhindringerne vil blive udfordrende. 

Ideen med forhindringsbanen er at lave et lille træningsmiljø, der kan bruges uforpligtende, 

når man har tid og lyst, men også af idrætsforeningen samt evt. de ældste klasser på skolen. 

Forhindringerne vil blive af forskellige type, da der er taget udgangspunkt i den militære for-

hindringsbane, og tilpasset vores brugere i højde. Dertil er der tænkt træning af forskellige 

muskelgrupper, således man får en alsidig træning på banen. 

På sigt vil der også komme et madpakkehus i området. 

På nuværende tidspunktet er det tydeligt at se at projektet er sat i gang, da der allerede er 
gravet ud til de forskellige forhindringer, og sat billeder og forklaringer op til hver enkelt for-
hindring, så man kan følge med. 
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Julebelysning på hovedvejen 
Af Niels Fregerslev Jensen 

Julen nærmer sig igen, og jeg er som sædvanligt på forkant. Der er søgt Vejdirek-

toratet om en permanent løsning, ligesom der er på Bardevej og Vorgodvej. De 

har sagt OK til dette, så nu er en forespørgsel i Vejdirektoratet i gang, om de selv 

skal opsætte stik med relæ, eller om vi skal arrangere en elektriker. Det kommer 

der svar på i foråret, og med det samme det er klar, bliver det sat op, da jeg har 

søgt penge til formålet, og fået pengene.  

Julebelysningen bliver den samme som fra byen i nord til syd. Skiftevis stjerne og 

zig zag juletræ. Det bliver i den samme gode kvalitet, og nu vil jeg gerne bede Jer 

borgere om hjælp og ligeledes virksomheder. Der skal bruges sammenlagt 68.000 

kr. på juleudsmykningen efter normalprisen.  

Det kunne være fedt, at Byen kunne indvie hele julebelysningen til julemessen. 

Så jeg håber på god opbakning til dette projekt. 

Dette vil blive en fantastisk port til kommunen fra øst i den søde juletid, og gøre 

vores by endnu mere smuk på en mørk årstid. 

Mere info og indbetaling kan ske ved henvendelse til  

Niels Fregerslev Jensen  - tlf. 41682011 
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Kano/Kajak 
Som medlem af Borgerforeningen er det  

muligt at låne kano og kajak til sejlads på 

Vorgod Å (15. juni til 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 efterfølgende dages sejlads, pr. dag 

gives 50% rabat! 

Der indbetales  500,- kr. depositum, der 

tilbagebetales efter aflevering i rengjort 

tilstand og med alle materialer. 

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 aftales også booking, afhentning (nøgle 

m.v.) evt. vejledning og returnering. 

Flere informationer kan ses på portalen: 

http://vorgod-barde.dk/kano-og-kajak/ 

Tag en tur på åen og oplev den fantastiske 
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Arrangement kalender for 

2018/2019 

Dato Tid Emne 

4. februar 2018 13.30 Gudstjeneste og Fastelavn  

07. april 2018 10.00 Legeplads dag 

22. april 2018 14.00 Gør byen rent dag 

2.  juni 2018 16.30 Traktortræk  

23. juni 2018 18.00 Fællesgrill, Sct. Hans bål og tale 
bag hallen 

start 4. august 2018  Sportsuge uge 32 

5. august 2018 10.00 Bagagerumsmarked på sportsplad-
sen 

5. oktober 2018 18.00 Fællesspisning og musik café 

10. november 2018 10.00 Julemesse 

24. november 2018 18.00 Julefrokost 

2. december 2018  Juletræstænding 

01. januar 2019 14.00 Nytårsvandring 

28. januar 2019 18.00 Fællesspisning, Generalforsamling  

3. marts 2018 13.30 Fastelavn og familiegudstjeneste 

Fælleskalenderen kan ses på Vorgod-Barde Portalen med flere  

informationer 
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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 https://www.rksk.dk/borger/

familie-boern-og-unge/

boernepasning/dagpleje-og-

vuggestue 

99741331 

Børnehaven Blomstergården:  https://www.mininstitution.dk/

Hjemmeside/Forside/

99 74 15 00 

Vorgod-Barde Skole vorgodbardesko-

le.skoleporten.dk/sp 

99 74 27 30 

Vorgod Vandværk, renovation http://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: http://vorgod-barde.dk/medlemsskab-/ 

VB Motion og idræt: www.vorgodbarde.dk 

Nyttige links og tlf.nr. 
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