Gørding By har et udbredt stisystem, hvorpå der må cykles, og
af grønne områder skal nævnes Verdensskoven og byens lystanlæg. Gørding har også et af de bedste bevarede stationsby
miljøer med gamle huse fra jernbanens indvielse 1874, men er
også en moderne by med gode forretninger - børnehaver skole
– idrætsfaciliteter – plejecenter m. m.

Cykelruter er lavet af Lokalhistorisk Forening i samarbejde
med lokalarkiverne og Bramming Bibliotek og Kommune.
Du kan også finde dem på bibliotekets hjemmeside
www.brammingbibliotek.dk under ”Cykelruter”
Du kan få flere oplysninger hos:
Bramming Byhistorisk arkiv
Darum Sognearkiv / Erling Schmidt
Vejrup Sognearkiv / Johannes Holm
Gørding Sognearkiv / Nora Olesen
Hunderup Sognearkiv / K. Smidt
V. Nykirke Sognearkiv / Niels E. Junk
Lokalhistorisk forening / Vagn Olesen
Bramming bibliotek
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Cykelture
i Vejrup, Vester Nykirke,
Gørding, Hunderup,
Bramming og Darum Sogne
for hele familien

Lourup ådal
og lidt om Gørding

Gørding Station med SWEET-HOME i baggrunden

Verdensskoven

”Oasen” ved Gørding Idræts og kulturcenter
Lysta

Rute 5
Gørding Møllegård med den i baggrunden liggende gamle
vandmølle bygning

Rute nr. 5
N

Lourup ådal
og lidt om
Gørding
Turen går først til den nordlige del af Gørding sogn, men
slutter af med en lille rundtur i Gørding.
Start på Nørregade ved Gørding forsamlingshus og kør
nord ud ad byen. Efter at have passeret Holsted å, kirken
og præstegården kommer du til Mølleskovvej på højre
hånd. Drej ned af den. Kort efter passeres Mølleskoven
og Gørding Teglværk.
På Lourupvej , lå Varhogård, som i fordums tid var en
mindre herregård. Varhogård, men er nu totalt fjernet og
jorden lagt ind under andre landbrug
Ad Varhovej og Bjøvlundvej kommer man tæt forbi
Bjøvlund Plantage, hvortil der kan gøres en afstikker.
Fortsæt videre mod syd.

Start

Tilbagevejen går et kort stykke via Lourupvej og så til
venstre ad Gyllingvej med den smukke nedkørsel til
Holsted Å. Over broen ved Ådalsvej, forbi den gamle
skole og købmandsbutik i Lourup og mod byen ad Sdr.
Lourupvej langs åens sydlige "højdedrag" med fin udsigt
over åen.

Rutefakta.
Længde 11,5 km
Turen rundt om Lourup ådal er en meget
smuk tur, på små og lidt befærdede asfaltveje.
En tur gennem Gørding er bestemt også
en god oplevelse.

Tæt ved byen kan svinges til højre ad Engvej forbi Gørding Møllegård, hvor egnens korn i fordums tid, med
vandkraft blev formalet, senere blev vandkraften brugt til
at forsyne Gørding by med elektricitet. Nu bruges vandet
i Møllegårdens store ørreddambrug.
Lourup bro med tidligere købmandshandel og skole

