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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 
1015 indbyggere (2014) 
1772 indbyggere i Vorgod Sogn. 
21 foreninger. Dagpleje, børnehave og 
skole,  Vorgod Ældrecenter 
Kirke fra ca. år 1100 

2009: 
Bryllupsdag 1. januar 2009 - 2 landsbyer 
går sammen. Projektgruppen ”A�rak�v 
Landsby” opre�es og klargør 7 projekter 
Torveplads indvies 

2011: 
Nyt tag på Hal og plejehjem, ny belysning 
i hallen. 
Skolen laver energispare løsning 

2012: 
Kirkehuset indvies 
Midtvest Event opre�es 
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 opre�es. 

2014: 
Fået ny materialegård og genbrugsplads. 
Vi beholder Ældrecentret e�er en sej 
kamp. Der kommer nye virksomheder �l 
byen. Ny julebelysning på Vorgod/Barde 
vej 
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Bestyrelsen 
Formand 
Chris�an Christensen 
Kongevejen 15 
6920 Videbæk 
Tlf.: 70202116 
Mobil: 40177818 
cc@vestjysk-edb.dk 

Kasserer 
Niels Fregerslev Jensen 
Spurvevej 10 
6920 Videbæk 
Tlf.: 98557525 
Mobil: 41682011 
bonny9@familie.tdcadsl.dk 

Næs�ormand 
Klaus Kviesgaard 
Herningvej 61 
6920 Videbæk 
Mobil: 20121764 
kviesgaardfamilie@privat.dk 

Bestyrelsesmedlem 
Jens Chris�an Grønbæk 
Solskrænten 9 
6920 Videbæk 
Tlf. 97175959 
groenbaeks@gmail.com 

Bestyrelsesmedlem 
Jesper Dahl 
Spurvevej 4 
6920 Videbæk 
Mobil: 40188006 
Kylling500@hotmail.com 

 

 

 

Suppleanter 

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

Anne�e Nielsen 
Klema�svej 52 
6920 Videbæk 
Mobil: 23682218 
anne�en_an@hotmail.com 

Vorgod-Barde Portalen 

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

Velkomst gave 

Anne�e Nielsen 
Klema�svej 52 
6920 Videbæk 
Mobil: 23682218 
anne�en_an@hotmail.com 

 

Andre udvalg og grupper kan ses 
på portalen. 

 

mailto:cc@vestjysk-edb.dk
mailto:bonny9@familie.tdcadsl.dk
mailto:kviesgaardfamilie@privat.dk
mailto:groenbaeks@gmail.com
mailto:Kylling500@hotmail.com
mailto:asaadalsvej@gmail.com
mailto:cc@vestjysk-edb.dk
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Betal kon�ngentet inden 30. april og vær med i konkurrencen 
om 3 gode præmier. 

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. 
Desuden kan der betales med Mobilepay og med Swipp 

Kontingent	2015 
Vi	sætter	3	gode	præmier	på	højkant 

Kontingenter	2015 
Husstand        kr. 200,- 
Husstand	med	1	medlem	og	enkelt	personer kr. 100,- 

Betaling med Dankort på de�e link på Portalen: 

h�p://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". 

(Medlemsnummer kan ses på portalen) 
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Præsenta�on af bestyrelsen: 
Formand:  

Chris�an Christensen, 
har eget firma (Vestjysk 
EDB Center siden 1992) 
og arbejderprimært 
som IT konsulent med 
infrastruktur �l Small 
Business som speciale. Fly�ede i 1999 �l Vor-
god . Har arbejdet meget med frivillig arbej-
de. Jeg var formand for Erhvervsforum Tri-
anglen de første 3 år og være med i forskelli-
ge udvalg under’ A�rak�v Landsbý koncep-
tet. Har 2 sønner på 15 og 19 år. 

Næs�ormand: 

Claus Kviesgaard.  
Er 32 år gammel, og har 
tre piger. Jeg har været 
gi� i snart 14 år med May-
Linn Kviesgaard. Jeg har 
før været med i borgerfor-
eningen, og har/er meget interesseret i de 
forskellige udfordringer vi har/er blevet s�llet 
for. 
Jeg kører �l daglig gravemaskine hos Per 
Aarsleff i Århus.Det har jeg gjort siden febru-
ar 2012.Jeg vil i den anledning som bestyrel-
ses medlem gerne være med �l at sæ�e mit 
præg på Vorgod-Barde, som er en spænden-
de by med sin placering på landkortet. 

 

 

 

 

Kasserer: 

Niels Fregerslev Jensen, 41 
år. Jeg bor på Spurvevej 10. 
Jeg fly�ede her�l sammen 
med min kone Irina i 2005. 
Sammen har vi tre børn. Jeg 
arbejder på Arinco i Videbæk, som er et me-
jeri i Arla Foods. Jeg har siden vi fly�ede 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: 

Mit navn er Jesper Dahl. Jeg 
er 33 år, og bor i Vorgod, 
sammen med min hustru. 
Jeg arbejder på Arla food i 
Videbæk. :-) Den måde jeg 
kom ind på var at en ven 
spurgte om jeg ville med �l borgermøde. 
Sagde så pænt ja, og den måde blev jeg så 
valgt ind. Vi er med �l at få nogle gode input. 
*så forslag må gerne tages op* Sammen kan 
vi alt.  

Medlem 

Jens Chris�an Grønbæk, Jeg er 49 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. 

Jeg brænder for at gøre en forskel så det bli-
ver interessant at bo i Vorgod-Barde 
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 Grønne projekter i Vorgod-Barde 
Gennem ́2014 har vi arbejdet med rådighedsret over jordstykker �l at skabe nye spænden-
de grønne områder i byen. Hele ide grundlaget blev skabt allerede i 2010, men det har vir-
kelig trukket ud. Men 1. oktober fik vi ret �l de sidste a�aler og nu mangler vi blot landzone 
�lladelsen. Den grønne projekt gruppe har udarbejdet projekter �l fiske/både bro, Moutain-
bike/løbebaner, s�er disc- og fodboldgolf og meget mere. Der er allerede nu fri adgang �l 
alle områder. Økonomien 
er ikke på plads, men der 
søges om midler.  

Derfor håber vi også, at 
nogle gerne vil være med i 
den ”Grønne Bande” så vi 
fortsat kan have en flot 
by. 

I kortet herunder er de grønne områder, som vi skal vedligeholde i Borgerforeningen mar-
keret med mørkgrønt. Bemærk også de mange offentlige s�er og veje mellem by og natur. 
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Årets Borger 2014 
Dagny Birkebæk 

Hun er- uden at fornærme hende - ved at 
være en ældre dame, men stadig i fuld 
vigør, ikke kun for sig selv og hendes fa-
milie. Nej - hun er fast hjælper på pleje-
hjemmet, bager og hygger for beboerne. 
Hjælper hver uge i Genbrugen, hvor hun 
sæ�er på plads, gør rent og ikke mindst 
hygger om dem, der kommer �l en kop 
kaffe og en småkage (mange gange bagt 

af Dagny) 
 

Flere familier har ha� glæde af hende 
gennem mange år som reservebedste, 

barnepige, levering af hjemmebag, ren-
gøringskone og meget mere. 

 

Og selv om der er kommet nogle skavan-
ker har hun al�d et smil på læben når 

man møder hende i Vorgod-Barde. 
 
 

 
 

 
 
 
Der blev flaget 
for følgende i 
2014: 

 
 

Grethe og Sigvald Pedersen - Guldbryllup  

Klokmose - Bryllup  

Chris�an Christensen - Fødselsdag  

Margit og Gert Nicolajsen - Bryllup  

Arne Jespersen - Fødselsdag  

Ke�y og Torben Jensen - Kobberbryllup 

Kontakt: Jens Chris�an Grønbæk på tlf. 

97175959 - pris for festdag kr. 250,- 
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Formandens	beretning	
2014 

2014 blev et noget mere udfordrende år end 
forventet for  VBB! 
3 projekter har fyldt særlig meget gennem 
året; Julebelysning, Grønne projekter og 
Plejehjemssagen. 
 
Julebelysningen blev iværksat med det for-
mål at få indsamlet 200.000,- og få sat lys op 
på alle master mellem Hovedvejen og Egeri-
svej. Indsamlingen endte med ca. 85.000 og 
20 opsatser med hjælp fra VBB’s dri�midler. 
De�e er opnået med Niels’s store ihærdig-
hed og har fak�sk været en stor fornøjelse 
for os alle. Der har været mange roser �l 
belysningen og kun placeringen på masterne 
har været �l diskussion. Det posi�ve er så, at 
det kan vi al�d ændre på året e�er, så over 
�d vil vi forhåbentlig kunne gøre alle �lfred-
se. Den nuværende bestyrelse har beslu�et 
at holde indsamlingskontoen åben, så vi kan 
få så mange enheder, at det kan være på 
hver anden lysmast i hovedgaden. 
 
En af de nye �ng, vi også fik, var julekalende-
ren, der kan være med �l at give et beløb �l 
vore projekter. Den forventer vi også at gen-
nemføre i 2015, dog �l en mindre pris og �l 
gengæld håber vi at kunne sælge flere af 
dem, da vi kan komme �dligere i gang. 
 
En god grund �l, at de grønne projekter har 
trukket i langdrag, har været brugsre�en 
over de områder, som der har været plan-
lagt e�er. Bl.a. var noget af ejerskabet fly�et 
�l RS forsyning, så i perioder var i 3 parts 
a�aler om brugen. I juni kom de sidste a�a-
ler endelig på plads, så vi fik rådighedsre�en 
over dele af primi�v lejrplads og bålsted og 
kommunens jord øst for Barde bydelen fra 1. 
oktober. Prisen er, at vi selv skal vedligehol-

de områderne med græsslåning m.v. Foråret 
2015 bliver så perioden, hvor projekterne 
skal udføres i praksis. De første markerings-
pæle er sat i jorden og der er sat gang i a�a-
ler og �lbud. Vi skal helst være færdig i løbet 
af foråret for at udny�e de �lskud, der er 
givet �l det. 
 
Plejehjemmet – det lykkedes!! 

Over 2 gange en weekend blev plejehjem-
met først lukket og dere�er åbnet igen. Tirs-
dag d. 30. september kl. 8.30 ringede jour-
nalister �l mig og gav mig chokket og fredag 
kl. 19.00 holdt vi så borgermøde med hjælp 
fra mange i byen. Der skulle handles hur�g. 
Det gav en udsæ�else og med 2,5 måneders 
pres lykkedes det at fly�e nogle af poli�ker-
nes stemmer, så der igen over en weekend 
kunne findes en alterna�v, en for poli�kerne 
mere spiselig løsning. Men konklusionen er, 
at det var en særdeles uskøn proces og del-
vis poli�sk makværk. Heldigvis stø�ede vore 
lokale poli�kere Vorgod Ældrecenter og det 
skal Bjarne og Karsten dog have tak for.  
Det var dejlig at mærke, at der var opbak-
ning �l kampen for plejehjemmets bevarelse 
fra sognet.                     Fortsæ�es næste side 
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Det blev 2,5 seje måneder for Peder Chri-
stensen i Fjelstervang og undertegnede og 
alle dem, der har hjulpet os, for alene var vi 
heldigvis ikke. Ind imellem kom vi dog �l at 
tvivle på, om der kunne fly�es stemmer. 
 Denne gang lykkedes det! - Husk dog på, at 
vi al�d skal være vågne og opmærksomme 
på det, så Vorgod-Barde vil vedblive med at 
stå i sin helhed og fortsat udvikle sig som et 
fantas�sk levested for ung og gammel. 
 
Året har også vist øget ak�vitet i bosætning 
og mere omski�elighed. Min påstand det 
sidste halve år har været, at vi mangler udlej-
ningsboliger. Oven i alt har vi også fået 
mindst 2 nye virksomheder, bl.a. i den gamle 
andelskasse bygning. 
 
Årets begivenheder. 
Året startede godt med en god �lslutning �l 
Nytårsvandreturen, der blev fyldt med små 
historier og anekdoter og vi endte denne 
gang hos Henning Andersen med kaffe, æb-
ler og småkager. 
 
Tilslutningen �l generalforsamlingen var dej-
lig stor og når der så også var fælles spisning 
og quiz og kampvalg om posterne kunne det 
ikke være bedre. Det mix har vi så valgt at 
gentage. 
 
Fastelavn blev i fællesskab med Gert fly�et 
en uge, så den ikke lå i vinterferien og det 
blev også en succes – aldrig har der været så 
mange med �l arrangementet – det gentager 
vi også gerne. 
 
Legeplads dag og gør rent dag er gode dage, 
der er med �l at pynte på byen. Vi ønsker os 
dog en større �lslutning. Vi har bevidst fra-
valgt at bruge særlig meget energi på lege-
pladsen på Baunsbjergvej og Klema�svej. 
Kun lidt oprydning er det blevet �l. Der skal 

vises en større interesse for at bruge pladser-
ne. 
En af de gode �ng har været samarbejdet 
med Kompetence centret i Ringkøbing. Det 
har betydet, at vi har fået opgaver lavet, der 
ellers ikke vil være gjort. Bl.a. har vi fået 
plantet forårsløg på skråningen overfor sko-
len, fået malet på legepladser og ryddet hegn 
og s� ved primi�v lejrplads. 
Der har været diskussion om græsklipning 
m.v. og desværre har Kommunen strammet 
reglerne (vi har brokket os), så det kommer 
ikke �l at se så pænt ud som �dligere. Det 
samme gælder i øvrigt også vintervedlige-
hold, hvor vi bl.a. selv skal klare fortov ved 
legeplads. 
 
E�er nogen snak frem og �lbage lykkedes 
det også i år at få bannerkunst �l byen. Vi 
holdt en mindre åbning af det med besøg af 
Modhir Ahmed fra Sverige på en prag�uld 
sommerdag, Journalister var klar og der blev 
taget gode billeder. 
I forbindelse med Sportsugen fik vi også lavet 
en flot bannerkunst af mange medvirkende, 
der har været uds�llet i Tarm �l kultur-
na�en. Projektet bliver ikke �l noget i 2015.  

 
Sct. Hans havde igen en god �lslutning �l 
bålet, men det åbne grill kommer der ikke 
mange �l, så det overvejer vi at stoppe med. 
 

(fortsæ�er næste side)  
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Børneloppemarked/kræmmerdag var virke-
lig �l diskussion og resultatet blev, at vi ned-
sa�e en gruppe og e�er a�ale med sportsu-
ge udvalget fly�ede vi den �l søndag d. 3. 
august. Vi udvidede arrangementet og invi-
terede en stribe kræmmere �l dagen. Vejret 
gik os lidt imod men vi opnåede, at der hele 
e�ermiddagen var mennesker omkring sta-
derne. Om det er den rig�ge model skal vi 
have snakket igennem, men kræmmerne 
syntes generelt, at det var fint og der blev 
vist også solgt lidt. Vi forventer at prøve igen 
i 2015.  
 
Så blev det endelig advendt  
E�er et travlt e�erår med at samle så mange 
penge ind som mulig, lave julekalender m.v. 
skulle den nye julebelysning fremvises. Vi 
havde inviteret julemanden med på heste-
vogn og det var en stor succes. Flere rundtu-
re end forventet og en overfyldt Kirkehus. 
Det samarbejde med menighedsrådet kan vi 
ikke klage over. 

  
Dog syntes vi, at borgerne forsvandt for hur-
�g igen – måske grundet pladsmangel eller 
�dspunktet. Det vil vi gerne høre mere om. 
Træer og stjerner strålede på a�enen i al sin 
glans og det blev rost. 
 
Vi har desuden ha� en del andre ak�vite-
ter: 
Vi har fået lavet 400 stk. VB folder, der for-
tæller lidt om by og område – er �lgængelig 
på turistkontorer m.v. 
Vi har ha� et formandsmøde med de andre 
foreninger, hvor nogle emner er oppe at 
vende og vi får nyt om ak�viteter i de for-
skellige foreninger. Mødet vil blive arrange-
ret 1 gang om året. 
Vi arbejder på at udvikle et koncept for en 
lokal ambassadør sammen med andre for-
eninger. 

Vi fik igen lavet årets borgerforenings blad. 
Vi blev nr. 3 ved ansøgning �l vækst prisen 
på kr. 30.000,- (Rock i Ringkøbing vandt). 
Kanoer/kajak har været en del brugt, men 
det kan dog sagtens være mere.  
 
Velkomstpakke �l nye �lfly�ere og mange er 
allerede uddelt. 
Der har været flere samtaler med kommu-
nen om Landsbypedeller og frivillighed. Det 
bliver ikke på den måde, som det oprindelig 
var planlagt. 
Vi fik udvidet cykelparkeringen ved busstop-
pestedet. 
Vi har fået hængt en oversigt op i Genbru-
gen, hvor man kan �lmelde sig småopgaver 
og komme med forslag. 
 

 
240 medlemmer er vi i år og fra os skal der 
lyde et stort tak �l alle de mange borgere, 
der har brugt noget af deres �d på at gøre 
Vorgod-Barde A�rak�v. En særlig tak �l ’det 
grå guld’, der også i år gerne har stået �l 
rådighed.  
Stor tak �l vore sponsorer og �l kommunen 
for den stø�e, I har givet. 
 

Chris�an Christensen, Formand 
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Generelle regler for beskæring af hække og træer langs 
veje og s�er. 

E�er flere forespørgsler vil vi lige præcisere reglerne for klipning ud �l vej og fortov. 

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 le�ere ved at 
planlægge deres a�aler og møder. De�e 
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: 

h�p://vorgod-barde.dk/faelles-kalender/ 
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Velkomstpakke �l �lfly�ere 
I 2014 startede borgerforeningen op med at komme rundt �l byens �lfly�ere 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 �lfly�ere”, 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 fly�et nye ind og byde dem 
velkommen �l byen. Ind�l videre har vi kun været rundt to gange, men alle �lfly�erne vi 
besøgte, syntes at det var dejligt, at der kom nogen og bød dem velkommen �l byen. 

Men for at vi får besked om, hvor der fly�er 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 fly�et nye folk ind 
på vejen.  

Så husk at kontakte os. 

Lisbeth Jensen og Anne�e Nielsen (mobil: 2368 2218) 

 

Forventninger �l 2015 
Vi har en god fornemmelse for udviklingen i byen det kommende år og  allerede nu kan vi 
se en god udski�ning i boliger og en fornu�ig omsætning i boligmassen. Derfor har vi også 
fået uddelt flere velkomstpakker og vil i forlængelse af det stadig arbejde på udviklingen af 
lokalambassadører, der kan hjælpe nye �lfly�ere  med kendskabet �l den lokale by og dens 
ak�viteter. Desuden er der også kommet nye virksomheder �l byen - så ak�vitetsniveauet 
er rimelig høj. Gennem tæt samarbejde foreningerne imellem vil vi være med �l at sikre 
byens udvikling. Ringkøbing-Skjern Kommune har desuden �lbudt, at de vil understø�e 
ak�viteter kny�et �l bosætning og iværksæ�eri, bl.a. med et nyt bosætnings sekretariat. 

I Genbrugen har vi opsat frivilligheds lister, hvor man kan komme med forslag og nye ideer 
og evt. �lbyde hjælp.   

Opfordringen herfra skal lyde: Mærk e�er-Hvor ligger min interesse, hvordan kan jeg frem-
me byens interesser. 
Hvad skal dit bidrag være �l Vorgod-Bardes forskønnelse og fortsa�e udvikling ? 
Hvor går jeg hen med mine guldkorn?  
Benyt blot borgerforeningen som sparringspartner! 
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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 beny�e 
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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Bannerkunst 2014 
Det lykkedes igen at få bannerkunsten �l Vorgod-
Barde, denne gang af kunsterne Alexandra Haeseker 
(født 1945 i Holland) bor og arbejder i Calgary, Alberta 
og  Modhir Ahmed. Han er født i Bagdad, Irak, i 1956 
og er uddannet henholdsvis på Bagdad Ins�tute of Fine 
Arts og Academy of Fine Arts i Warszawa, Polen, og har 
studeret grafik i Skövde, Sverige. I dag bor og arbejder 
han i Falun i Sverige, hvor han sideløbende med sin 
egen virksomhed er leder af Falu Konstgrafiska Verk-
stad. 

Ved åbningen af uds�llingen d. 1. juni besøgte Modhir 
og fortalte om kunsten og hans egne oplevelser.   

I August ved Sportssugen havde vi så vores egen lille 
kunstdag, hvor vi inspireret af banner tanken 
skabte de�e lille stof univers. Anny og Ingrid var 
primus motor på de�e. 

Uds�llingen er stø�et af: Ringkøbing-Skjern 
Kommune Kommune, Kunstrådet, Kulturel Sam-
råd og Vorgod-Barde Borgerforening 
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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 e�erfølgende dages sejlads, pr. dag gi-
ves 50% rabat! 

Der indbetales  500,- kr. depositum, der �l-
bagebetales e�er 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 a�ales også booking, a�entning (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.  
 

www.team-nord.dk
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Kræmmermarked 2014 
I 2014 forsøgte Borgerforeningen at a�olde kræmmermarkedet på en ny måde. I samme 
uge som sportsugen, blev kræmmermarkedet a�oldt og placeret i forbindelse med sports-
teltet for at drage synergi af dem, der kom �l sportsugens ak�viteter. 

Arrangørerne af kræmmermarkedet gjorde et stort opsøgende arbejde og var ud på flere 
kræmmermarkeder for at opfordre kræmmerne �l at komme �l Vorgod-barde. De�e så ud 
�l være godt givet ud, idet vi kom op på 32 kræmmere, der fyldte en del på græsplænen ved 
siden af teltet. 

Desværre var vejret ikke med os på denne augustdag, da der kom op �l flere kra�ige byger 
så kræmmerne havde travlt med at dække �ngene �l og alle �lskuerne søgte �lflugt i 
fes�eltet ind�l det klarede op igen. Trods de kra�ige byger er vi �lfredse med det antal 
kræmmer, der var �lmeldt og som meldte �lbage, at de trods vejret havde en ok omsæt-
ning. 

I 2015 vil vi så gøre det igen. Tovholder er Anne�e Nielsen (Klema�svej 52, mail: an-
ne�en_an@hotmail.com) 
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Indvielse af Juleudsmykning og adventsfest 

Den dag byen blev julepyntet 

Med fuld hus i Kirke og Kirkehus blev 
vores nye julebelysning behørigt indvi-
et. Vi nåede ikke forventningerne om 
julebelysning på hele hovedgaden, 
men har afsat  penge �l det i 2015 og 
håber at nå budgetmålet.  
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Arrangement kalender for 
2015/2016 

Dato Tid Emne 

22. februar 2015  13.30 Gudstjeneste og Fastelavn  

11. april 2014  Legeplads dag 

19. april 2015 14.00 Gør byen rent dag 

23. juni 2015 19.00 Sct. Hans bål og  tale 

2. august 2015  Markedsdag 

7. November 2015  Julemesse 

21. November 2015  Julefrokost 

30. november 2015  Juletræstænding 

01. januar 2015 14.00 Nytårsvandring 

25. januar 2016 18.00 Generalforsamling m. fællesspis-
ning 

7. februar 2016 13.30 Fastelavn og familiegudstjeneste 

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

forma�oner 

Traktortræk 16.00 Starter i år med småtraktor/
veteran 
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DET GRÅ GULD 
 Vi er en gruppe der gerne hjæl-
per  

Vi hjælper gerne, men vil ikke væ-
re ansvarlig for arrangementet, 
tunge lø� er vi heller ikke glade 
for, men små overkommelige op-
gaver 

Har i brug for hjælp, så ring  �l 
Elsabeth på mobil 22788219  - så 
finder vi ud af det. 

Nogle af årets begivenheder i Vorgod-Barde 
Vorgod Sogn samlet �l Gymnas�kopvisning—en af de store træffedage. 

Møltrup Købmand er på Vorgod 
Torv hver torsdag  e�ermiddag 
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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:  blomstergaarden.rksk.dk/ 99 74 15 00 

Vorgod-Barde Skole www.vorgod-
skole.skoleintra.dk  

99 74 27 30 

Vorgod Vandværk vorgod.forsyningsservice.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: h�p://vorgod-barde.dk/medlemsskab-/ 

Ny�ge links og tlf.nr. 

www.rksk.dk
www.vorgodl
www.laegehusetvidebaek.dk
www.laegevagten.dk
www.dagplejen.rksk.dk/
www.privatdagpleje-rksk.dk/
www.vorgod-
www.bardevandv
www.vorgod-barde.dk
www.facebook.com/vorgodbarde
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