Oversigt over fælles arealer og foreninger i Bording området.
Udarbejdet 2010. Opdatering 30.5.2010.
Der bor 3594 personer i Bording, tallet er for Bording sogn.
I alderen 0 – 19 år er der mellem 45 og 55 i hver årgang.
Christianshede området øst for Vejlevej.
Småskolen og Zoologisk have i Christianshede.
Har 20 elevpladser.
Svæveflyver forening og flyveplads på Flyvervej.
Pårup.
Trafik knudepunkt med industriområde.
Rekreativt område ved nyt industriområde.
Pårup Kro.
Pårup Borger og Idrætsforening
Visionsgruppe.
Sportsklub med klubhus og boldbane. (Jorden ejes af kommunen)
Christianshede.
Christianshede kirke og Kirkegård. Christianshede menighedsråd, formand Hartvig Kviesgaard.
Seværdighed: Vildtbane sten placeret ved parkeringsplads synd for vejen. Christianshede
menighedsråd.
Kirken betyder at der er særlige hensyn at tage i området umiddelbart rundt om kirken, mulig Exner
fredning.
Bording Stationsby.
Legeplads Borgergade., kommunen.
Legeplads Sønderborgvej. kommunen.
Friluftsbad.
Hallen.
Rideklubben.
Arealet med hal, fodboldbaner, Rideklub og hundetræningsbaner er ejet af Ikast-Brande kommune.
Bodholt Bypark.
Bording Kirkeby.
Bording kirke med Kirkehus. Ejes af menighedsrådet. Rundt om kirken er der nord for Klochsvej en
Exner fredning, som giver begrænsninger på byggeri i nærheden af kirken.
Bording kirkegård med Mindelund øst for Præstegårdsvej.
Medborgerhus. Ejes af Bording Kirkebys Borgerforening.
Legeplads. Jorden ejes af kommunen, legepladsen passes af Borgerforeningen og kommunen.
Stubkær.
Mindesten for Anders Stubkær.

Der er følgende institutioner i Bording stationsby.
Dagplejeinstitutionen.
Tilbyder pleje af børn i alderen 6 måneder til 2 år og 9 måneder.
Der er i Bording cirka 20 dagplejere og de passer cirka 70-80 børn.
Vuggestuer: Der er ingen vuggestue i Bording.
Bording Børnehave.
Bording Børnehave består af tre afdelinger. Fra 2 år og 9 måneder – 5 år.
Borgergade 25. I bygningerne i Borgergade 25 er der 3 børnehavegrupper med ca. 25 børn i hver
gruppe. I alt 75 børn.
Sportsvej 41, Har 3 stuer, med cirka 55 børn.
Højgade 4 har en stue med cirka 15-20 børn.
Bording Børnehave har cirka 150 i alt.
Bording skole.
Bording skole har elever fra 0. til 9. klasse og har et par specialklasser. I alt 468 elever, 2010.
Skolen har SFO ordning i bygninger ved Hallen.
SFO er fordelt på 2 afdelinger. SFO1 som er på skolen, med ca. 140 børn og SFO2 og SFO3 (og
juniorklubben) som holder til i klubben på Klochsvej 23, her er ca. 60 børn.
Derudover har man førskolebørn fra april og til skolestart i august.
Der er ungdomsskole med tilbud en fast aften om ugen til alle fra 7. klasse og op.
Hestlund Efterskole.
Har 75 elever (09-10) på 9. og 10. klassetrin.
Kærmindeparken.
Plejehjem og seniorcenter. Drives af Danske Diakonhjem efter aftale med Ikast-Brande kommunen.
Der er plads til 65 beboere. Der er afdeling for demente. Aflastningsstuer og beskyttede boliger.
Kærmindeparken er en levende og aktivt sted for alle seniorer i Sognet, og der kommer mange fra
byen på centeret hver dag. Et stort frivilligt engagement bærer aktiviteterne.
Samlingssteder.
FDF-Huset, Østervang. Tilhørssted for FDF, Spejdere og andre arrangementer.
Bording Forsamlingshus. Bruges til fester, arrangementer af forskellig slags.
Kirkebyens Medborgerhus. Til fester og enkelte andre arrangementer.
Munklindehus. Forsamlingshus, til fester og arrangementer.
Missionshuset Tabor, Bredgade.
Bording Hallen.
Bording Skole.
Institutioner og foreninger
Liste findes på www.bordingby.dk

