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TAK FOR HJÆLPEN

Bladudvalget takker hermed sponsorer og 
annoncører samt alle, som har bidraget 
til bladet.

Er du interesseret i at få en annonce i 
"NØWS" eller på anden måde at bidrage 
ved produktionen af bladet, kan du henv-
ende dig til bladudvalget.

BLADUDVALGET BESTÅR AF:

NØWS v/ Tove Christensen
Tlf. 30 42 84 75      noews@hotmail.com

Finn Bech-Petersen
Tlf. 23 42 21 02     finn@bech-petersen.dk

AFLEVERING AF STOF TIL "NØWS"

Stof til bladet skal afleveres inden deadline, som offentliggøres i det 
foregående blad.

Aflevering af stof via e-mail til: noews@hotmail.com

Bemærk!  
Billeder vedhæftes i filer for sig selv i format (JPG-TIF) i 300 dpi.
Send gerne både PDF og word version  af stoffet, så det er redigerbart.

Næste nummer udkommer uge  11 - 2020
Deadline for indlevering af stof er senest den 23. februar 2020

Der kan ikke forventes, at stof afleveret efter deadline kommer med i 
næste nummer!

Husk!!
Vores by 
er det ,vi 
selv gør 
den til!
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Alt indenfor: 
- Nybyg 
- Tilbyg 
- Bad 
- Reparation 
- Støbearbejde

Murermester Claus Olsen

Telefon 75 33 77 00 Mobil 20 68 49 02

Kartofler for enhver smag til din hverdag
Spise og læggekartofler sælges fra
Nordenskov Kartoffellager
Mobil: 2048 8129
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”Går med hunden gennem byen” – afsnit 2.

Siden Sigurd og jeg sidst rapporterede fra vores lufteture rundt i byen, er årstiden

skiftet fra almindelig efterårsagtig med smukke farver, krystalblå himmel og skarp,

lav sol - til – ja, undskyld udtrykket – pissevådt, gråsort og totalt træls novemberdepressions vejr. Skoene

er skiftet ud med gummistøvler og regnfrakke og paraply er nødvendige dele af udstyret, hvis man ellers

gider bevæge sig ud. Gør man det alligevel, vil man hurtigt opdage, at netop denne sidste del af efteråret,

ikke gør noget særligt godt for Danmarks (og byens) udseende. Når bladene er blevet rusket af træerne af

et par heftige kulinger fra vest og de lave temperaturer har fået alle de smukke planter og blomster til at

trække sig tilbage og gå i vinterhi, så er der altså kun alt det trælse tilbage. Alt det vi ikke fik ryddet op, alt

det vi fik tabt (smidt?) fordi vi ikke lige kunne finde en skraldespand eller en genbrugsplads og så alt det

andet vi lige ”glemte”. Os der har haft mod nok til at bosætte os på landet ved, at alle landejendomme

naturligvis har en ”stak mod vest”, som hele sommeren er dækket af smukke vilde blomster, hyldebær og

brændenælder, men som vokser frem hvert år når efteråret sætter ind, så vi igen kan hilse på resterne af

den gamle grønthøster, halvrådne kornsække, udtjente plastikspande med hul i og en hel bunke andet

skrammel. Sådan er det. Desværre er der også sådan nogle steder i vores by. På vores rundtur har Sigurd

trukket mig fra Korshjørnet ned ad Kærgårdsvej. På den ene side har vi Brugsens ”bagside”, hvor fortovets

fliser har set bedre dage (Varde kommune – kom ind i kampen!) og på den anden mejeriets gamle

fabrikskompleks – og helt ærligt: Det er ikke noget specielt smukt syn.  Hvem der i skrivende stund står som

ejere af ”mejeriet” aner jeg ikke, men hvem det end måtte være, så ville et par dages oprydning ikke skade

helhedsindtrykket. Når man erhverver en så stor og markant bygning i en så lille by som Nordenskov, så må

man også forpligte sig til, at det hele ikke kommer til at ligne en ”stak mod vest”. Nå, nu letter Sigurd ben

op ad en kasseret vandvarmer, der ligger sammen med noget andet skrammel på pladsen ved kroketbanen

og ser meget tilfreds ud – intet er så skidt at det ikke er godt for noget.

Vi trasker videre ned mod Andelskassen – eller rettere sagt: resten af Andelskassen. Engang var den en af

sognets store stoltheder. Med udgangspunkt i kontoret på Korshjørnet og stor lokal opbakning fik Gert

Hansen og hans dygtige folk banket ”kassen” op fra lille, ubetydelig pengeinstitut til en markant spiller på

det lokale finansmarked. Her havde langt de fleste af os vores penge (hvis vi altså havde nogle!) og her

lånte vi til biler, huse og hvad vi ellers kunne finde på at låne til. Vi støttede Andelskassen – og

Andelskassen støttede os. Og vi var mega stolte da ”Kassen” fik flere muskler og flyttede til det nye hus i

Lystanlægget – et superflot byggeri tegnet af arkitekt Peter Villadsen, der senere også tegnede Teaterhuset

på Øse Efterskole. Men ak – alt skal være stort, og ligesom med mejeriet er det hele endt med fusioner og

sammenlægninger og dit og dat – og snip-snap-snude så var vores ”kasse” væk: ingen kundebetjening og

ingen lokal forankring. Nu har vi kun en stor lukket bygning, der huser en masse mennesker, der hver

morgen kommer kørende i hver sin bil og som om eftermiddagen forlader byen igen i hver sin bil. Det gi`r

jo ikke meget liv i byen, udover måske lidt benzin- og dieselsalg på OK-tanken.

Nå, nu ikke så negativ. Sigurd vil ned til søen med det flotte, nye springvand – og ved du hvad: Lige om lidt

er det jul og så får vi jo nok alle vore ønsker opfyldt – og hvis vi er heldige også ryddet op ved mejeriet.

Glædelig Jul og Godt Nytår

Jens Rode.
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Erling’s        Maskinstation

Vejlevej 46, Hodde, 6862 Tistrup Tlf. 75 29 91 88

Heager Multiservice ApS
v/Karsten Mechlenburg

    Heagervej 36 – 6818 Årre
     Tlf: 23 22 90 38

Nordenskov Smede & Montage
Alt i Smedearbejde, Trapper & Altaner

v/Erland Jørgensen TLF: 30 30 60 96
Sønderskovvej 59, Nordenskov, 6800 Varde

- åben hver dag fra kl. 7.00 - 19.45
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    Vi glæder os i denne tid, 

   for igen i år afholdes der                         
 

                                  JULEMARKED 
på Knudsens Plads  

i Nordenskov 

På glædeligt gensyn 

Lørdag d. 30. november 

Kl. 10-15 
 

Vi glæder os  
 

Gratis standpladser kan bookes ved kontakt til Louise på 26398944 

senest søndag d. 24. november  
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Støt vore annoncører
det gør vi

Står klar med 
saks og farver 

Book derfor 
online på 

www.zazu.dk

Du kan kontakte os i

Salonen i Nordenskov - tlf. 31201517

Salonen i Krogager - tlf. 30493474

Vi glæder os til at se dig.

Storegade 197, 6705 Esbjerg Ø
Tlf. 22 80 69 06

www.jerne-dyreklinik.dk

Praksis for familiedyr

Hjemmekonsultation efter aftale
 i Nordenskov / Øse / Næsbjerg / Starup

Aut. nr. 3404
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Nordenskov SFO og juniorklub

Vi er alle startet godt op igen efter en dejlig lang sommerferie. De nye børn i vores børnehave-
klasse er kommet godt fra start både i skole og SFO. Stort velkommen til alle nye forældre og 
børn.
 
I SFO er vi nu i alt 55 børn indmeldt og hvor er det dejligt at så mange benytter sig af det og 
hvor er vi stolte over den store opbakning vi oplever.
 
Vi har siden skolestart haft gang i et hav af spændende aktiviteter. Bålhytten og bål mad er en 
sikker vinder hos børnene og der er stor tilslutning. En hyggelig måde at blive rystet godt sam-
men på, på tværs af klasserne. I september besøgte vi Næsbjerg SFO, hvor der var blevet ar-
rangeret et løb og der blev lavet skumfiduser med mariekiks over bål. En rigtig dejlig dag, hvor 
børnene fik mulighed for at stifte nye bekendtskaber. 

Torsdag inden efterårsferien, havde vi vores store efterårsfest. Her var forældre og søskende 
inviteret med og børnene i SFO havde forberedt et flot show som de fremviste. Der var både 
dans og sang, akrobatik og STOMP. Børnene havde glædet sig og var meget forventningsfulde 
og en del havde også sommerfugle i maven. De klarede det bare super godt! Efter den flotte 
fremvisning, var der fællesspisning og tid til hygge og snak.  Alt i alt en rigtig dejlig aften.

I Juniorklubben er vi også startet godt op efter sommerferien. Vi nyder godt af, at flere børn 
ugentligt benytter sig af tilbuddet og udviser interesse for at deltage i diverse aktiviteter. Hallen 
er især et stort hit og børnene har gang i en masse gode lege på kryds og tværs. Hver måned 
arrangerer vi en tur ud af huset og i september var vi en tur på Krumtappen i Varde. Dette var 
en stor succes hos børnene, som alle havde travlt med at afprøve de forskellige køretøjer. Vi 
havde taget pølser og brød med og børnene grillede selv deres mad, de havde dog alt for travlt 
med at komme ud at køre igen, så det var meget begrænset, hvor længe pølserne fik lov at 
ligge på grillen 😉😉 
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Vægttab via hypnose, fællesskab og opfølgning.

Hver torsdag i Helle Hallen og via 
Skype kl 16.30 Læs meget mere 
på Kubelkonceptet.dk

Søren Kubel Lindgaard
Hypnoseterapeut 
Tlf. 40102086
Kontakt@Lind-Hypnose.dk
Kubelkonceptet.dk
Lind-Hypnose.dk

Tlf. 42758598
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Solhøj Vennekreds

Med meget kort mellemrum stod der 2 lejligheder tomme på Solhøj, men heldigvis er de begge 
allerede besat, så når vi kommer til jul er der igen fuld hus.

Traditionen tro, er der igen i år afholdt høstfest med spisning og dejlig musik leveret af Mona 
og Henry, der blev sunget rigtig mange sange fra deres sanghæfte. Det er altid en festlig aften.

Der bliver pyntet op til jul inden 1. søndag i advent og juletræet pyntes den 19. december, hvor 
der også serveres æbleskiver for beboerne samt skubbere og torsdagshyggere, som er der 
den dag.
 
Der er også planer om en juletur med beboerne inden jul, hvorhen er ikke endelig planlagt endnu.

Billede fra en udflugt med kaffe
i Jytte og Knuds have

Billede fra høstfesten på Solhøj

Billede fra høstfesten på Solhøj
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Tlf. 40 58 84 87 - www.naesbjerghavecenter.dk
     Kærgårdsvej 28, 6800 Varde

VI HJÆLPER DIG MED
•  Vedligeholdelse

af grønne områder

•  Beskæring af træer, 
frugttræer, buske,
roser mm.

•  Nyanlægning af haver

•  Beplantning af
blomster, hække,
træer, buske mm.

•  Anlægning
af græsplæner

•  Rullegræs

•  Hækklipning

•  Skærveudlægning

•  Snerydning

•  Alt indenfor
belægning
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Afslutningsfest i Krocket og Krolf.

Efter en rigtig fin sæson, med 28 medlemmer i krocket og 31 medlemmer i krolf, blev der 
lørdag den 12. oktober holdt afslutningsfest.

Om formiddagen blev der spillet krocket og krolf. Krolf spillede om en pokal, den blev vundet 
af Anna Kristiansen.

Til middag samledes alle til fælles frokost og hygge, hvorefter krolfspillerne gik hjem. 
Krocket fortsatte med at spille over middag. Senere blev der skudt til midterbue, her vandt 
Ellen Møller pokalen ved damerne og Christian Jacobsen ved mændene.
Til aften mødtes alle til spisning og hyggeligt samvær.

I løbet af aftenen var der valg til udvalgene. Otto Mortensen og Christian Jacobsen ønskede 
ikke at fortsætte i krocketudvalget, i stedet blev Kim Kristensen og Gitte Larsen valgt. Øvrige 
udvalgsmedlemmer er Kurt Kristensen og Anne Marie Baunsgaard.
Krolf fik helt nye medlemmer, da Ruth Madsen ønskede at stoppe og Grete Husted er rejst fra 
byen, Andreas Søgård og Preben Christensen blev valgt, Ruth blev valgt som suppleant. 

Sæsonen har budt på både danmarksmestre og kommunemestre. I parturnering række 
B2 vandt Gerda Bertelsen og Ellen Møller danmarksmesterskabet, Jørn Riber og Torben 
Kristensen blev nr. 2 i række C2, men vandt så senere kommunemesterskabet i deres række. 
Stort TILLYKKE til alle 4.

Der afholdes julefrokost den 23. november og der serveres æbleskiver og gløgg den 28. 
november kl. 17.30. tilmelding til begge dele skal ske i klubhuset.

Krocket fortsætter med at spille vinteren igennem onsdag kl. 13.30 og lørdag kl. 9.30
Krolf fortsætter onsdag kl. 14.00 så længe der fortsat er tilslutning.

Der er opstartsmøde på ny sæson søndag den 8. marts kl. 10.00 i klubhuset, hvor der 
serveres rundstykker til medbragt kaffe og kop.

Udvalget ønsker alle en rigtig glædelig jul og godt nytår. 
Håber vi ser både de gamle og meget gerne nye ansigter til en ny sæson i 2020
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Når det handler om:
 vand - varme
 sanitet
 ventilation
 smedearbejde
 blikkenslagerarbejde

- så klarer vi alt indenfor 
  reparation eller nybyggeri. 

Kontakt os og få et godt tilbud !

Tækkemand 
Henning Holst
Nordenskov 
6800 Varde
Tlf. 75 29 84 65
Alt tækkearbejde udføres

• Kundeklub hvor du opsparer 5% på ALLE køb
• 30 dages returret

• Vi matcher altid billigste pris
• Landsdækkende bytteservice

VESTERGADE 7  |  7200 GRINDSTED  |  TLF. 7535 3538
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U d v i k l i n g  -  B e g e j s t r i n g  –  S a m m e n h o l d 

Volley sæsonen 2019/20 er i fuld gang, og de fleste hold har fået en fantastisk start på sæsonen. 
Vores 2. division damer er startet godt, og har vundet 4 kampe ud af 6 mulige, og ligger dermed 
på en 3. plads. Det har været en noget sværere start for vores 2. division herre, som stadig har 
en sejr til gode i denne sæson. De har spillet 5 kampe, og ligger nummer 8 med 0 point. Det 
har også været en svær start for Danmarksserie damer, som har spillet 2 kampe og tabt begge.
Det er dog en helt anden sag med vores Ligahold, hvor vi pt ligger nr. 1 med 18 point. 
Vores liga herrer har vundet 6 kamp ud af 7 mulige, og hvis vi kigger på den tabte kamp, endte 
den ud i 5 sæt, som resulterer i at vi fik 1 point ud af 3 mulige med hjem fra Gentofte, som er 
sidste års guldvindere. 
Den gode start på sæsonen skyldes en god lang forberedelses tid op til sæsonstart, hvor alle 
spillerne har brugt deres sommer på at komme i form og styrketræne. Dette har resulteret i 
at holdet har haft længere forberedelse som hold i hallen, med bold træning, efter at vores 
udenlandske spillere er vendt tilbage til Danmark. 
Spillerne selv siger også at den gode sæsonstart skyldes, vores fantastiske hjemmepublikum, 
som har fyldt hallen op til vores hjemmekampe. Det har en stor betydning at have så 
stor en opbakning fra lokalsamfundet, og fra alle vores fans. Spillerne vil gøre alt for at 
fortsætte de flotte præstationer, og håber at opbakningen vil blive ved med at være så stor.  
De gode resultater i klubben skyldes udover et fantastisk  publikum, også vores sponsorer, som 
gør det muligt for os som klub at spille med i de bedste rækker i Danmark. Vi vil derfor gerne 
takke for første del af sæsonen og håber at præstationerne forsætter på alle vores hold, og at 
vores fantastiske publikum og sponsorer vil blive ved med at bakke op om projektet.

Nordenskov UIF volley
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Hos din                        i Næsbjerg finder 
du et bredt udvalg af kvalitetsprodukter til 

kæledyr, husdyr, heste og haven
   

Besøg os på 
Hovedgaden 15, Næsbjerg

DU FINDER OS OGSÅ PÅ

 

 

 

Højvangvej 9, 6800 Varde  | 75 29 85 88 |  www.skamstrup.dk

Kvalitet er ikke en tildælfdighed, men resultatet af en målrettet indsats!

ALT INDENFOR LANDBRUGS OG 
ENTREPRENØRARBEJDE UDFØRES
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 SPRINGNAT 
  22.-23. NOVEMBER 2019 
Springnat er for ALLE børn fra 0.-5. klasse.

Vi skal springe, hoppe, tumle og lave en masse gymna-
stik.

  Der er delt invitationer ud i skolen og du kan tilmelde dig hos   
  din gymnastiktræner eller hos medlemmer af gymnastikudvalget.

Spørgsmål? Kontakt Janni: 26398198 eller Gitte 26229212 

Badminton vinter 2019/2020
Motionsbadminton på Norden-
skov Skole

Der er stadig nogle få ledige 
træningstider mandag, tirsdag 
og torsdag. 
Kontakt Lisbeth eller Helle fra 
badmintonudvalget, hvis du er 
interesseret i at spille. 
Se evt. også vores Facebook 
side NUIF badminton.
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Malerfirmaet
Poul Erik Rasmussen ApS
Mulvadvej 59
DK-6740 Bramming
Tlf. +45 75 10 10 60

 

 

 
 Nedbrydning  
 Mobil knuser og sorter  
 Salg af betonknus 
 Jordarbejde 
 Kloakarbejde  
 Spuling af dræn og kloak 
 Dræning m. kædegraver eller drænkasse 
 GPS kalk 
 Grensav m. integreret knuser 

 

- Kvalitetsarbejde til aftalt tid!..        

TLF. 75 16 94 99 

Niels H. Madsen
Tømrer og Bygningssnedker ApS

Liljebrovej 1 - 6800 Varde

Mobil nr. 40 20 70 94

e-mail: nielsmadsen@firma.tele.dk
www.nielsmadsen.dk

Leif Arnbjerg

Egevej 2, Oved

6800 Varde

22 32 19 07

arnbjerg@stofanet.dk

OFFENTLIG SVØMNING

 KURBAD - WELLNESS
 Fredage kl. 19-23

   

25. Oktober 2019
24. Januar & 13. Marts 2020

 ...............19.00-21.00
 (Stilleaften)  19.00-21.00

................14.00-16.00
...............10.00-12.00

                               14.00-16.00
                              18.00-20.00

Tirsdag
Torsdag
Lørdag
Søndag

Åbningstider i vinter perioden fra 1/9 til 30/4
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Nordenskov Borger
 & Sogneforening

Øse    Nordenskov    Heager    Vesterbæk    Bolhede    Hostrup    Kragekær    Oved    Skamstrup

No. 4              Årg. 2019No. 4              Årg. 2019

Bestyrelsen s. 4

Udsigtsbakke
- når nye højder

Fællesspisning s. 2

Kommende arrangementer

30. november
     Julemarked på Knudsensplads

December
     Pynt din postkasse
     konkurrence

3. december
     Julebanko på Nordenskov
     Kro kl. 19.00

23. december
    Pynt din postkasse vinderen
    offentliggøres kl. 12.00

Snerydning s. 3

   
   
   
nord,    
   
   
   

   

   

   
   

  

Der   arbejdes   i   øjeblikket   med
etablering  af  en  udsigts  og  op-
levelsesbakke  på den  gamle ride-
bane nord for anlægget.
Projektet blev fremlagt på borger-
mødet  d. 2. oktober og lyder  p.t.
således:

Med  udgangspunkt  i  den  over-
skudsjord fra LAR-projekterne der
ligger ved J. C. Jensensvej skal der
etableres en kombineret udsigts 
og   oplevelseshøj,   bålsted   med
amfi-siddepladser til fx. Sct. Hans
arrangementer,  mountainbike-
bane og gå-tur-sti. Selve udsigts-
punktet vil, når hele projektet er
færdigt,  blive  på  ca  8  m.  over 
niveau og vejen op til toppen vil
blive  formet  som  en skrånende
”banan” som  kan  bruges  til  bla.
kælkebakke.
På siden af ”bananen” laves amfi
siddepladser med retning mod et
          fast bålsted og omkring hele
          herligheden laves der en gå
          og løbevenlig sti og yderst 
          en mountainbike-bane.

Amfi-siddepladser  kan  eksempelvis  blive
anlagt  således.  Amfi  betyder  ”På begge
sider” og  ses  som tilskuerpladser i trappe-
form. 

Projektet vil blive lavet 
af   flere  omgange  og
første  etape  sættes  i
gang i efteråret/vinter
2019.

Projektgruppen består
af følgende:
- Lissy & Finn Beck-
  Petersen
- Hanne Roed
- Tenna Rode Petersen
- Jens Dicksen Jensen

 

 
Hvordan ser Nordenskov ud i 2020?
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Fællesspisning /
borgermøde

Øse    Nordenskov    Heager    Vesterbæk    Bolhede    Hostrup    Kragekær    Oved    Skamstrup

No. 4               side 2No. 4               side 2

Onsdag  den 2. oktober  mødte omkring 150 borgere
frem til  NBSF´s  efterårsmøde på  kroen. Den dejlige
aften begyndte med fællespisning, hvor menuen var
kreeret af gode lokale kræfter - TAK FOR DET!  -Selve
mødet kunne herefter gå igang med maverne fyldt af
god mad, kaffe og kage - Slet ikke en dårlig start.

Kort referat fra mødet:
1:  Vi lagde ud med en sang.  Det mest naturlige ville
jo nok have været, at begynde med en  efterårssang, 
men valget faldt dog på ”Livstræet”, der handler om 
fællesskab, optimisme og samhørighed; alle begreber
der  smukt lagde op til mødets gennemgående tema
i almindelighed og punkt 1 i særdeleshed.

2: Som første ”talepunkt” gennemgik formanden for-
eningens syn på sin egen rolle i lokalområdet. Efter
orientering om alle de arbejdsområder NBSF varetager
for borgerne, lagde formanden ikke skjul  på,  at man
fra bestyrelsen forventer at hvis vi skal fortsætte med
at  udvikle byen og sognet bla.  med  henblik på  øget
bosætning,  skolebevarelse,  bibeholdelse af indkøbs-
muligheder mm. så  KRÆVER  det, at  ALLE  sognets
borgere  støtter op om  foreningen.  Dette kan gøres
ved at bidrage ved projekter og frivilligt arbejde eller
i  det  mindste  at  få  indbetalt  årskontingentet på
150,- kr pr. husstand. Det er vigtigt at vi står så stærke
som  muligt,  når  vi i de kommende år skal forhandle
med  myndigheder  og  fonde,  og  det er vigtigt at vi
alle løfter i flok.  ”Man skal holde op med at betegne
sig som et ”jeg” eller ”vi” i forhold til lokalsamfund-
et - men som et OS”! -thi fællesskab og resultater er
kun noget vi kan skabe sammen!”

3:   Oplevelseshøjen i anlægget - se beskrivelse på s.1

4:   Borgerhus.  Foreningen  fremlagde  de forskellige 
eksempler vi ser som muligheder. Kroen, forsamlings-
huset, skolen, nybyggeri, og lagde endvidere vægt på
at der muligvis er andre måder at løse problemet med
et  manglende  fælles  samlingssted.  Herefter  blev
ordet givet frit. 

Lad OS lege i livstræets krone                                                                                               
Lad OS føle, at livet er stort

Lad OS skue de blå horisonter
og himmelhvælvingens port. 

Tak for et godt og konstruktivt møde. 

Der kom forskellige input og standpunkter fra forskel-
lige borgere i salen. Disse er blevet noteret, men gen-
nemgående var tendensen, at det er omkring kroen
man bør lægge kræfterne. Der er nu nedsat et udvalg,
der som sin første opgave skal forsøge at udarbejde
en projektbeskrivelse og en tidsplan, som så vil blive
lagt ud til en lokal høring blandt foreningens medlem-
mer (der jo forhåbentligt tæller alle husstande i Øse
sogn)

5:   LAR.  Næste LAR-opgave ligger i projekterne om-
kring Kærgårdsvej,  Heagervej,  Sønderskovvej og J.C.
Jensensvej.  Store  opgaver  da  der skal tages hensyn
til  gennemgående  trafik.  Kommunen er søgt om en 
projektbevilling  på  500.000  kr.  og  foreningen  har
endvidere  en  fondsansøgning  på  yderligere 
500.000 kr. ude -  Penge der skal bruges til udarbejd-
else af et  kvalificeret  bud  på  en  løsning på nævnte 
opaver. 

            BREAKING NEWS
Varde Kommune har afsat 500.000 kr. på 2020 bud-
gettet til projektet.

6:   Mødet  sluttede  med et lille foredrag af Amanda
Kruse,  ”Højgård”,  omhandlende det at komme som
tilflytter til byen.  Tankevækkende beretning, som
fortæller os,  at vi på den ene side har fat i en masse
af  det  rigtige  og at vi gør det  rigtigt godt på mange 
områder,  men  at vi  også i det  daglige skal huske at
være  åbne,  imødekommende,  nysgerrige  og  inklu-
derende - vel ikke ligefrem noget vi vestjyder er ver-
densmestre i.
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Snerydning
Øse    Nordenskov    Heager    Vesterbæk    Bolhede    Hostrup    Kragekær    Oved    Skamstrup

Snerydningsåret er fra 1. nov.
2019 – 31. marts 2020 .
Ved  senere  betaling  vil  der
blive pålagt et gebyr som fast-
sættes  af  borgerforeningens 
bestyrelse – i snerydningsåret
2019-2020 i alt kr. 150,- 

Det  påhviler  grundejeren  at
sørge  for  at  fortovet  er frem-
kommeligt  for  fejemaskinen
-herunder   påtænkes   bla. 
parkerede  biler, samt  krukker
m.m

Maskinførere:
-Villy Bennetsen
-Kurt Kristensen

No. 4               side 3No. 4               side 3

Som opsummering fra borger-
mødet d. 2. okt får I lige endnu 
et skriv omkring snerydning.

Snerydningsordningen  er  en 
frivillig ordning, der tilbydes af
borgerforeningen  til  alle  par-
celler  i  Nordenskov  by,  dog 
med den klausul, at   kun med-
lemmer  af  borgerforeningen
kan være med i denne ordning.
Borgerforeningen   kan   ikke
drages  til  ansvar  for  glatføre
ulykker i forbindelse med den-
ne  service,  idet  snerydnings-
pligten  påhviler  den  enkelte
grundejer (gælder også udlej-
ningsejedomme).

Kontingentet   for   snerydning
opgøres  i  en  enhedspris   pr.
parcel.   For   snerydningsåret 
2019-2020 er dette beløb fast-
sat til 600,00 kr. incl. moms for
private parceller. Betalingen for
snerydningen skal være indbe-
talt inden 1. november 2019.

Ved behov for henvendelse
ang. snerydning: Kontakt
Lone Jensen på tlf. 25 53 24 94
og  IKKE  til  maskinførerne.

Betaling kan ske via: 

- Mobilepay til 43265

(Husk adresse i kommentarfelt)

- Overførsel til konto

     7729 5000044

- Faktura (Såfremt man ønsker
at få en faktura kontakt vores 
kassere Lone Bjerring Jensen) 
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Bestyrelsen i NBSF
Øse    Nordenskov    Heager    Vesterbæk    Bolhede    Hostrup    Kragekær    Oved    Skamstrup

No. 4             side 4No. 4             side 4

Oversigt over bestyrelsen i
Nordenskov Borger & Sogneforening

-  Titel F
U 

H
B 

Navn Adresse Tlf nr Email Udvalg 

Formand X X Jens Rode 
Petersen 

Sønderskovvej 86 
6800 Varde 

5151 4047 jens@rodep.dk Knudsensplads  
Borgerhus 

Næstfm. X X Amanda Brinch 
Kruse  

Heagervej 19 
6800 Varde 

5155 5554 abrinchkruse@gmail.com Børn, skole og 
forældre 

Kasserer X X Lone Bjerring 
Jensen 

Ahornvej 15 
6800 Varde 

2553 2494
 

lbjen@hotmail.com Snerydning 

Sekretær X X Karin Kjær Jensen Elmevej 5 
6800 Varde 

3011 4779 karinkjaerjensen@yahoo.dk Snerydning 
Kommunikation 

Menigt 
medlem 

X X Jens Dicksen 
Jensen 

Sønderskovvej 24 
6800 Varde 

6172 8065 kubel-
jensen2010@hotmail.com 

Miljø og 
byforskønnelse 

Menigt 
medlem 

X X Rolf Brosolat Sønderskovvej 81 
6800 Varde 

4241 1013 Rolf.brosolat81@gmail.com Fest og event 

Menigt 
medlem 

 X Bjarne Mejlsbæk 
Flugt 

Hoddemarkvej 14 
6823 Ansager 

2446 7050 bjarneflugt@gmail.com  

Menigt 
medlem 

 X Poul Møller J C Jensensvej 9 
6800 Varde 

2829 9650 spmontor@icloud.com Grønt team 

Menigt 
medlem 

 X Stine Bække 
Andersen  

Abildhedevej 6 
6800 Varde 

2082 2137 faight85@hotmail.com Kommunikation 
Velkomstkomite 

Menigt 
medlem 

 X Thomas Jessen Grønmosevej 6 
6823 Ansager 

2094 0010 thomas.jessen@hotmail.co
m 

Fest og event 
Kommunikation 

Suppleant   Bjarne Mailund 
Mikkelsen 

Solbakken 25 
6800 Varde 

2323 3010 majlund@dadlnet.dk  

Suppleant   Lotte Højmark 
Tang 

Hedebovej 8 
6800 Varde 

2442 9670 lottehoejmark@gmail.com  

Suppleant   Søren V Sørensen Rævestræde 17 
6800 Varde 

 Svs110380@hotmail.com Teltudlejning 

FU: Forretningsudvalg     HB: Hovedbestyrelse 
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Vinderen bliver trukket
d. 23. dec.

Vinderen får en kurv samt et diplom
der kan påsættes postkassen!

Pynt din postkasse

Øse    Nordenskov    Heager    Vesterbæk    Bolhede    Hostrup    Kragekær    Oved    Skamstrup

No. 4               Årg. 2019No. 4               Årg. 2019
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Bestil et OK Benzinkort på www

Se mere på www
støt med 6 øre, for hver liter du tanker
bliver til millioner af kroner i støtte. Få et OK Benzinkort og 
Mere end 1200 lokale klubber får hvert år midler fra OK. Det 
Bestil et OK Benzinkort på www

.ok.dk Se mere på www
. støt med 6 øre, for hver liter du tanker

bliver til millioner af kroner i støtte. Få et OK Benzinkort og 
Mere end 1200 lokale klubber får hvert år midler fra OK. Det 

.ok.dkBestil et OK Benzinkort på www

bliver til millioner af kroner i støtte. Få et OK Benzinkort og 
Mere end 1200 lokale klubber får hvert år midler fra OK. Det 

Øse-Nordenskov

OK er altid billig med benzin, samtidig støtter
OK forskellige foreninger, fonde og

klubber, bl.a. Nordenskov
Ungdoms- og Idrætsforening.
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Bolhede Glas
- din professionelle glarmester

Bolhedevej 19, Nordenskov
6800 Varde
Tlf.: 20 28 21 61
Mail: fyrvaerkeri@bolhedeglas.dk

FYRVÆRKERISALG
Fyrværkeridemonstration fredag 27. dec. kl.19

Alle kunder deltager i 
konkurrencen om et 
gigantisk batteri.
Se regler i butikken.

KØB KRUDTET LOKALT
I PERIODEN:

15.-30. dec. kl.14.00-20.00
31. dec. kl. 10.00-16.00
20. og 24. og 25. dec. lukket.

 

HELLE MOTIONSCENTER TILBYDER:  

✓ GODE ÅBNINGSTIDER, VI HAR ÅBENT ALLE UGENS DAGE FRA: KL. 05.00���.00 

✓ ��5 M� MOTIONSCENTER MED �� NYERE KAVLITETSMASKINER OG DIVERSE TILBEHØR FRA 
TECHNOGYM OG MATRI� FITNESS. 

✓ �5� M� HOLDSAL MED �� KVALITETS S�INNINGSCYKLER FRA TOMAHA�K�LIFE FITNESS. 

✓ HOLD TRÆNING: TABATA, INDOOR CYCLING, HIT FIT DANCE � YOGA.  

✓ MASSAGESTOL, S�A OG MULIGHED FOR SVØMNING. 

✓ FORENINGSDREVET MED UDDANNEDE FRIVILLIGE INSTRUKTØRER.  

���.HELLEMOTIONSCENTER.DK TLF. ���5�5�� INFO�HELLEMOTIONSCENTER.DK 
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FORENINGER
classic 
basic plus

29.995,-
eller 625,- pr. måned*

prisen er inkl. bordplader og
vask men ekskl. hvidevarer
og armatur

KøKKenfornærmelserne
fortsætter på designa.dK

*Ydelse pr. mdr. ved 48 mdrs. rente- og gebyrfri finansiering. årlig fast debitorrente: 0,00%. 
samlede kreditomkostninger: 0 kr. - åop: 0,00%. Kan ikke kombineres med andre tilbud. gælder kun privatkunder.

VOreS lÆKre
KValitetSKØKKener 
er FOrnÆrmede
de sYnes Vi sælger
dem for billigt...
et designa køkken er et stolt køkken i høj 
kvalitet. både funktionelt og æstetisk er 
det lækkert design og det fortjener at blive 
værdsat. Vi kan såmænd godt forstå, at vores 
køkkener er blevet lidt fornærmede. 

Vi har nok også prissat dem lige skarpt nok 
i forhold til, hvad de er værd. undskyld...   

designa.dkgl. VardeVej 239, esbjerg   ·   tlf. 76 11 99 00

Landets største privatejede
køkkenfirma har et klart mål:
Vi vil gi´ vores kunder de bedste
tilbud og holde gang i gode
danske arbejdspladser!

APRIL MAJ JUNI
1. 363 180 394
2. 385 31 451
3. 399 144 237
4. 342 565 112
5. 584 448 118
6. 150 176 288
7. 454 183 65
8. 128 696 239
9. 29 187 49
10. 91 234 472
11. 125 301 391
12. 132 80 19
13. 234 393 32
14. 267 216 267
15. 166 368 189

NUIF'S PRÆMIESPIL 2. KVT. 2019
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Strikkeaftener

Er du glad for at strikke eller hækle, kunne vi måske finde sammen 
nogle aftener i mørketiden til gensidig inspiration.

Vi mødes i lånt lokale på Solhøj

Onsdag den 8. januar kl. 19.00-21.00
Onsdag den 22. januar kl. 19.00-21.00
Onsdag den 5. februar kl. 19.00-21.00
Onsdag den 19. februar kl. 19.00-21.00
Onsdag den 4. marts kl. 19.00-21.00

Tag strikketøjet, kaffen og din nabo med. Det er gratis, og der er in-
gen tilmelding.

Vel mødt 
Helga Raundahl 
Lissy Bech-Petersen
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Knæk Cancer fælles løbe/ gåtur ved Karlsgårde Sø
I september måned havde min niece Sabine Thorup set et opslag fra Virtual Run at man kunne 
arrangere et løb til fordel for Knæk cancer, hvor man kunne få en medalje med Knæk cancer 
blomsten på. Man skulle betale 100 kr.pr. deltager og så gik overskuddet til Knæk Cancer. Der 
var dog et begrænset antal af medaljer at skaffe. Derfor kom vi tanke om at vi ville lave en fælles 
løbe/gåtur rundt om Karlsgårde Sø d. 20/10 Kl. 10:00 med start ved Tambours Have. Vi lavede 
en begivenhed på Facebook og havde regnet med at det kun var vores familie og venner der 
ville deltage.  Men begivenheden blev delt rigtig mange gange. I løbet af 2 dage var vi oppe på 
48 deltagere. Derfor tænkte vi, der skulle ske lidt mere end bare en tur rundt om søen efterfulgt 
af kaffe og kage. 

Vi ville afholde et lotteri. Sabine tog sig af tilmeldinger og indbetalinger. Så jeg gik i gang med 
at spørge om nogen havde lyst til at sponsere noget til vores lotteri. Det var både private samt 
vores lokale forretningsdrivende men også fra Esbjerg, Varde og en enkelt fra København, 
som ville være med til at sponsere. Selv vand, juice, kaffe, kage og æbler til alle deltagere, fik 
vi sponseret. Vi endte med at der var 67 sponsorer. Der kom rigtig mange flotte gaver ind også 
rigtig store gaver, så vi valgte der også skulle være auktion.  Jeg spurgte Jørgen Jørgensen 
om han ville stå for auktionen og han var med på ideen med det samme. Vi ville jo gerne have 
samlet rigtig mange penge ind til Knæk Cancer. 

Den 8/10-2019 kunne vi ikke skaffe flere medaljer, vi kom op på 99 stk. som kunne modtage 
medaljerne. Men selvom vi ikke kunne skaffe flere, ville folk alligevel gerne være med til at støtte 
vores arrangement. Dagen før løbet var der 128 deltagere tilmeldt. Dagen inden løbet havde 
vi været ude ved Tambours Have for at sætte telt op og pynte op ved bålhytten, ved borde og 
bænke.

Så kom dagen hvor løbe/gåturen blev afholdt. Vi var allerede oppe og i gang kl 6:00 for at brygge 
kaffe, stille alle de fine sponsorgaver op, samt sætte skilte op rundt om søen for at folk kunne 
finde vej.
 
Kl. 9:30 lukkede vi op for salg af lodder. Der var godt gang i salget lige fra start.  Der kom også 
nogen som ikke havde tilmeldt sig som gerne ville være med. Det blev til 145 deltagere i alt, det 
er så dejligt at se folk vi støtte op om indsamling til Knæk Cancer. Der var deltager der havde 
set det på Facebook som kom fra Vojens en mor med hendes 2 døtre, der i marts i år havde 
mistet deres far. Hun fortalte mig at dette arrangement var det der sagde hende og pigerne 
mest så derfor ville de gerne køre herop trods en lidt længere køretur. Der var rigtig mange der 
fortalte om deres bagrund og det er rørende at høre de forskellige historier. Vi har selv mistet 
min storsøster samt min mor til kræft, så vi kan sagtens sætte os ind i andres situationer. Der 
kom også mange solstråle historie og det er skønt at høre. 
 
Kl. 10:00 blev der budt velkommen og så var turen om søen ellers i gang. Den første løber kom 
i mål efter 28 minutter, det er nu ret imponerende. Der var nemlig meget vådt og smadret. Folk 
klagede egentligt ikke så meget over det, der kom tværtimod mange grin ud af det. Lige så snart 
man kom i mål var der kaffe, kage, æbler samt andre drikkevarer til alle. 

 Kl. 12:00 gik vi i gang med lodtrækning om de 145 gaver, der var alt fra halve grill kyllinger, 
paraplyer, tøj, Lego og meget andet. Vi fik mange sjove grin ud af det.
 
Efter lodtrækningen gik Jørgen Jørgensen i gang med auktionen. Det var vældigt sjovt hvordan 
folk gik op i at vinde auktionen på den ting de lige netop kunne tænke sig. Der var både week-
end ophold, forskellige kropsbehandlinger, hemmelig gave fra Bering house of Flowers, Lego 
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Knæk Cancer fælles løbe/ gåtur ved Karlsgårde Sø fortsat 

og andre gode ting på højkant, i alt 13 ting. 

Ca. Kl: 13:00 var arrangementet færdigt. Så var der kun oprydning og optælling af alle penge 
der var kommet ind. 

I samarbejde men Virtual Run blev der samlet 9900 kr. ind som de sendte til Knæk Cancer.

Vi kunne så selv sende 17770 kr. ind som blev ringet ind den 26/10. Jeg fik Linse Kessler i røret 
og hun var så imponeret over vores indsamling. Det var så rart kunne fortælle om al den støtte 
vi har fået af alle.

Vi har efter opfordring tænkt os at lave dette til en tradition. Så allerede nu har vi besluttet at vi 
igen næste år, laver et lignende arrangement og det vil igen være rundt om Karlsgårde Sø den 
18/10-2020 kl.10:00. Begivenheden findes på Facebook og hedder: Knæk cancer fælles løbe/
gåtur ved Karlsgårde Sø 2020.

Der vil komme mere info senere men vi håber selvfølgelig på at mange flere er klar til at støtte 
op om arrangementet og samle ind til Knæk Cancer.

Stor tak til alle sponsorer, deltagere, familie og venner der har gjort det muligt at samle så mange 
penge ind, samt at få så hyggelig en dag op at stå. Uden jeres hjælp havde det ikke været muligt.

Mange tusind tak fra 
Sabine Thorup og Annika Nielsen
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Nordenskov 
 

Efteråret er over os. Det betyder dog ikke 
at FDFs aktiviteter er rykket indendørs. 
Det kolde, og våde vejr, bliver trodset både 
på de ugentlige møder og på ture. 

Den sidste weekend i oktober drog alle 
kredsens medlemmer på den årlige 
kredsweekend. Weekenden foregik både og  
inde og ude på FDF-Gården. De yngste 
overnattede indendørs, mens de ældste sov 
udenfor. 

Hele weekenden var præget af det danske 
efterårsvejr - regn med ekstra vand. De 
yngste drog på skovtur, mens de ældste 
blev på gården for at forberede sig til 
BUSK-gudstjenesten dagen efter. Temaet 
var stjerner, og der skulle fremstilles en del 
af disse. På forhånd var der lavet en 
kæmpes stjerne hvor alle havde sat deres 
aftryk, samt en stor mængde små 
metalstjerner. 

Søndag sluttede lejren så med gudstjeneste 
i Øse Kirke. 

For de ældste blev Lone Wolf-projektet 
afsluttet. Det kan du læse meget mere om 
på den anden FDF-side her i NØWS. 
Mellem Lone Wolf og kredsweekenden var 
det en ganske anden udfordring gruppen 
skulle klare. Noget alle kunne klare - 
mente de selv. 
Modsat 24 timer alene i skoven var der 
ingen der 
kom gennem 
denne. 
Opgaven var 
at spise fem 
roulader på 
fem kvarter. 
Den der 
nåede længst 
var en leder, 
og han måtte 
give op efter 
to. 
Man kan jo tage testen selv en aften ved 
kaffebordet.  

Vores kanotrailere har gennemgået en 
kraftig renovering, og i den forbindelse har 
NUIF være behjælpelige med at støtte os. 
Det siger vi naturligvis mange tak for. 
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Øse Sognearkiv
 
Bestyrelse:
Formand Erik Davidsen 75 29 89 47
Næstformand Erna Lauridsen 75 29 82 98
Kasserer Verner Nielsen 75 26 41 71 
  Ove Jensen 75 29 84 18 
  Kurt Jessen 23 35 99 46
Arkivleder Åge Meldgård 75 29 82 12
  e-mail: aage-meldgaard@mail.dk
  Træffetid efter aftale.
  
  Fast åbningstid:
  Den 1. mandag i hver måned  
  fra kl. 14.00 - 16.00

Bliv medlem af Øse Sognearkiv
Øse Sognearkiv blev oprettet i 1971. Det er arkivets 
formål at indsamle og opbevare arkivalier, billeder, 
film m.v. fra beboere, foreninger, virksomheder, og 
institutioner i Øse sogn. Arkivet arrangerer gerne 
udstillinger ved forskellige arrangementer, ligesom 
alle er velkomne til at besøge arkivet. Der er åbent 1. 
mandag i hver måned eller efter aftale med arkivlede-
ren på tlf. 75 29 82 12.
 
Medlemskab koster 30 kr pr. person. Arkivet er altid 
interesseret i at modtage materialer til registrering i 
arkivet. Der er også mulighed 
for at aflevere materialer som 
lån. 

Røde Kors Helle afd.
Formand: Eva Teglgaard  20416530 
Næstformand: Ulla F. Sundvang 22569970 
Kasserer: Max Jørgensen  75267279 
  Aase Larsen  20217368
  Torsten Christiansen 76774039   Tinne Bjørnskov-Kristensen
  Bodil Helt  61689102   Butiksleder
         Mobil 30483901
            
Kontakt os hvis du har lyst til at hjælpe i  butikken eller hvis du har nogle ting, du gerne vil 
have afhentet.

Besøgsvennetjenesten bliver ledet af:   Nørklerleder:
Ulla F. Sundvang    22569970    Lis Secher Hansen   30542976
Ring til Ulla hvis du kunne tænke dig at   Ring til Lis hvis du har lyst til sy og
modtage besøg, eller hvis du har lyst til at  strikke, eller hvis du har stof, garn,
blive besøgsven.     tråd  eller knapper nørklerne må få. 

Genbrugsbutik i Nordenskov
Heagervej 2B
Nordenskov
Tlf. 75255595

Vi mangler hjælpere nu!
Bankoudvalget i Nordenskov mangler nye folk, til hjælp ved bankoaf-
tenerne i Helle Hallen.

Nordenskov, Starup og Årre har 19 søndage om året og der skal 3 personer 
afsted fra Nordenskov hver gang. I øjeblikket er vi kun 4-5 personer, så vi har 
hårdt brug for hjælp, især til at være på gulvet og til at råbe op.

Har I spørgsmål om hvordan det hele foregår, kan I kontakte 
Anne Marie Flugt, tlf. 30298366, Erna Christensen, tlf. 23644380 
eller Tove V. Christensen, tlf. 30428475
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        Nordenskov aktiv & flid
Formand:  Eva H. Thomsen  Bolhedevej 19  tlf. nr. 24 44 46 42  
Næstformand: Bodil Tradsborg  Rævestræde 13  tlf. nr. 25 75 84 23  
Kasserer:  Ida Lauridsen Rønrøgel 33   tlf. nr. 51 72 95 51
Sekretær:  Jette Thomsen Egelykkevej 6  tlf. nr. 40 95 70 70
Øvrig:   Bente Sørensen Kamphøjvej 1  tlf. nr. 60 93 04 58

Alle der har lyst til at blive medlem kan henvende sig til en i bestyrelsen.    
Årskontingent pr. husstand 100 kr. 

Se de nyeste opdateringer og billeder fra de forskellige arrangementer på vores hjemmeside
www.naof.dk

   

   Solhøj Venners Bestyrelse
     
  Formand:  Kamma Bojsen   tlf. 29826893 mail: kammabojsen@gmail.com
  Næstformand: Anna Marie Flugt   tlf. 30298366
  Kasserer:  Erna Christensen   tlf. 75298509
  Sekretær:  Inger Nielsen    tlf. 75264171 mail: ingerverner@gmail.com
  Menig medlem: Birte Mikkelsen   tlf. 75298191
   Jytte Hungeberg   tlf. 75298111
   Krista Jensen   tlf. 29689807

  Beboer repræsentant:
   Ingrid Kristiansen   tlf. 75298174

Bliv medlem af Vennekredsen og støt det arbejde der foregår på vores ældrecenter
Kontingent 50 kr. som kan indbetaltes på konto: 7729 5001281

   

  
   
 

 

Festtelt i Nordenskov

Festtelt udlejes til foreningernes medlemmer
Teltstørrelse fra: 6m x 3m - 6m x 15m

Nordenskov Ungdoms- & Idrætsforening - Nordenskov Borger- & Sogneforening

Henvendelse til Ole - mobil nr. 4143 3167

Festtelt i Nordenskov

Festtelt udlejes til foreningernes medlemmer
Teltstørrelse fra :  6m x 3m  – 6m x 15m

Nordenskov Ungdoms- & Idrætsforening og Nordenskov Borger & Sogneforening
Henvendelse til Stefan Pedersen, Øse

Mobil nr. 28 95 11 52
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      Nordenskov Efterløn- & Pensionistforening

 Bestyrelsen:  
 Formand  Henning Lauridsen henningberdiin40@gmail.com           tlf. 75298298/28192921
 Næstformand  Anna Kristiansen annaoelgaardkristiansen@gmail.com   tlf. 29704384
 Kasserer  Bjarne Møller  lindegårdsvej2@postkasse.com          tlf. 75298310/40458311
 Sekretær  Anne Lise Thomsen annaliset@outlook.dk            tlf. 27573910
 Bestyrelse  Ester Pedersen  freund-runge@bbsyd.dk            tlf. 21444232

 Suppleanter:  Erna Lauridsen  henningberdiin40@gmail.com           tlf. 75298298/21684536
    Grete Pedersen  gvp@hmnet.dk             tlf. 60651024

      

Hjertestarter
 
Der findes nu hjertestartere i Andelskassen, 
Kærgårdsvej 12 og på Ældreboligcentret 
Solhøj, Solhøjvej 1.

Kontaktpersoner til hjælp i forbindelse med 
håndtering i akuttilfælde:   
     
Bjarne Majlund  75298282
Jette Hansen   40332093
Grethe Husted  75298404
    

Øse Sangkor.
Øse Sangkor er et blandet herre- og damekor, som har eksisteret uafbrudt siden 1968.
Vi er så heldige at have en inspirerende og dygtig dirigent – en kapacitet, som flere bør nyde godt af.
Koret synger i forskellige rytmer - primært danske sange, men også andre værker – f.eks. nordiske, 
engelske, latinske – sågar afrikanske. – Det er ikke så svært, som det lyder til – men spændende.
I efterårssæsonen synger vi fortrinsvis m.h.p. 3- 4 julekoncerter- - Om foråret  m.h.p. deltagelse i et 
større korstævne – som regel i Varde, hvor vi synger sammen med ca 100 andre sangere.
Vi øver hver mandag på Nordenskov Skole fra kl 19:30 til kl 21:30 – afbrudt af den uundværlige 
kaffepause – altså to timers sundt og hyggeligt samvær.

Hvis du kan synge – og dine omgivelser også mener det – så kom og vær med. Der er ikke nogen 
egentlig optagelsesprøve. - Der er udfordringer for dig, der ønsker det – men koret er så stort, at du 
sagtens kan ”gemme dig”, indtil du har vænnet dig til ”tonen”. – Den første måned er gratis.
Vi starter den anden mandag i september.

Formand:          Sonja Wraae – tlf: 75 297544.
Næstformand:  Jytte Jørgensen – tlf: 75 192056.
Kasserer:          Else Jeppesen – tlf: 75 297423.
Sekretær:          Bjarne Majlund Mikkelsen – tlf: 75 298282.
Dirigent:            Flemming Skov – tlf: 75 196850.
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Forretningsudvalg:
Formand
Carsten Madsen
tlf. 26 79 40 31  
syver1974@hotmail.com

Næstformand
Jørgen Jørgensen
tlf. 75 29 87 20 
jorgen.esbjerg@lauritz.com

Kasserer
Lisbet B. Mogensen
tlf. 26 82 86 16 
bakmogensen@bbsyd.dk

Sekretær
Dorthe V. Houmøller
tlf. 26 29 89 77 
houmoller5@gmail.com

Henrik Pedersen
tlf. 75 29 85 90  
mail@hh-tomrer.dk

Suppleant
Allan Larsen
Kim Rudebeck

Gymnastik
Formand
Janni Kjældgaard Frederiksen
tlf. 26 39 81 98 
jannikjaeldgaard@hotmail.com

Næstformand
Gitte Stenbæk Jensen
tlf. 26229212 
gitteogjonas@gmail.com

Pernille Hungeberg Thomsen
tlf. 23664889
hungeberg5@hotmail.com

Katrine Kruse Riber
Tlf. 27291563
katrinedkruse@gmail.com

Louise Kirkeby Sørensen
tlf. 26398944 
beckkirkeby@outlook.dk

Lene Nielsen
tlf. 53618028
lenethomsen@hotmail.com

Håndbold - Musik - Tennis
Forretningsudvalget

Volley
Formand
Peder Foldager Hansen
tlf. 29 62 14 11 
foldager6823@gmail.com

Volley fortsat
Martin Wollesen
tlf. 24 40 43 94  
mwollesen@jubii.dk

Hanne Madvig Nielsen
tlf. 27207397
hannemadvig@gmail.com

Mette Nykær Sørensen
tlf. 29807024
m_soerensen@hotmail.com

Fodbold
Brian Schmidt 
(kontakt Varde Kommune)
tlf. 26211355
brianengholms@gmail.com

Materielansvarlig
Daniel Jørgensen
tlf. 20966143
lillemand3@hotmail.com

Kontingentansvarlig
Henrik Lykke Rahbek
tlf. 20415460
henr9144@hotmail.com

Medlem (SFS/Vildbjerg)
Ricki Bøtker
tlf. 22 19 93 05  
rickyb@outlook.dk

Martin Debel
tlf. 31 64 24 41
mhe@barslund.ad

Stadionansvarlig
Leo Thomsen
tlf. 61 28 85 50

Kridtmester
Tyge R. Kristensen
tlf. 75 29 83 80 
tygeogbirte@cdnet.dk

Kampfordeler
Jesper Lambek
tlf.24627395
lambek@adslhome.dk

Badminton
Helle Hansen
tlf. 25 32 92 67 
heh@vardehs.dk 

Lisbeth Pedersen
Tlf. 29 26 26 99
egevej3@mail.tele.dk 

Bob
Poul E.R. Sørensen 
tlf. 75 29 83 58 / 21868358 
avig.runge@gmail.com 
 
Johanne Munk
tlf. 75 29 82 54 / 60312170
villy.munch.jensen@gmail.com
 
Britta Møller
tlf. 30254105 

Boje Bojsen
tlf. 29829680
bojebojsen@gmail.com

   
Krocket/Krolf
Formand 
Kurt Kristensen 
tlf. 51 37 90 02 
k.kristensen@cdnet.dk

Anne Marie Baunsgaard
tlf. 29455944
am.baunsgaard@cdnet.dk
  
Kim Kristensen

Gitte Larsen

Krolf 

Andreas Søgaard

Preben Christensen

Suppleant:
Ruth Madsen
tlf. 75 29 84 46 - 
mobil 29 24 94 46

Støtteudvalg - Banko 
Anna Marie Flugt
Erna Christensen
Villy Møller
Johanne Marie Arnbjerg
Tove V. Christensen
 
   
Foto 
Finn Bech-Petersen 
tlf. 23 42 21 02 
finn@bech-petersen.dk 

Nordenskov Ungdoms- & Idrætsforening
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SPONSORER TIL NUIF 
SPORTSFEST 2019

LISTE OVER ANNONCØRER
NØWS 2019
Andelskassen Varde A/S   87995670
Ansager VVS & Blik ApS   75296011
AP Montage     21287990
Bentes Briks     60930458
BlomsterGalleriet    24242250
Bolhede Glas     20282161
Dagli’ Brugsen     75298006
Designa, Esbjerg    76119900
Dyrlæge Manfredo Occhionero   22806906
Elektrikerløsningen    20830881
Erlings Maskinstation    75299188
Halle’s Auto     75298283
Heager Multiservice ApS   23229038
Hedens Tækkemænd ApS   75298401/
      75298423
Helle Hallen     75195111
HH Tømrer & Snedkerforretning ApS  75298590
Hr. P - Grindsted                75353538
Højvang Byg Aps    40350675
Kildelunden ApS    75299223
Kim Vind Maskinstation & Entreprenør  75169499
Kubel Konceptet    40102086
Leifs Klovpleje     22321907
SDS Kropsterapeut Rigmor Jørgensen  29615017
Malerfirmaet Poul E. Rasmussen ApS  75101060
Melgaard VVS     20168737
Mester Jacob     42758598
Michaels Automobiler    76950059
Multi-hjælp v/Palle Schebye   22486353
Murermester Claus Olsen   75337700
Murermester Finn Jensen   75264282
Nordenskov Kartoffellager   20488129
Nordenskov Revision    75298065
Nordenskov/Næsbjerg El-service  75298107
Nordenskov Smede & Montage   30306096
Næsbjerg Havecenter    40588487
Niels H. Madsen 
Tømrer & Bygningssnedker ApS   40207094
OK Benzin     75298006
Pia's Køkken     23230797
Radio & TV Gården     75264411
Skamstrup Maskinstation ApS   75298588
Studie9 v/Lissi B. Hansen   22618940
Tækkemand Henning Holst   75298465
ZAZU hair by Tina K    31201517
Vestjyllands Andel    75267166/
      75298411

A.P. Snedker og Montage   
Bentes Briks  
Blomstergalleriet 
Dagli' Brugsen Øse 
Elektrikerløsningen ApS 
Galleri Øse   
Heager Multiservice ApS   
Hedens Tækkemænd   
H.H. Tømrer og Snedkerforretning ApS 
Hr. P Grindsted 
Højvang Byg ApS   
KS Vagt 
Leifs Klovpleje 
Michaels Automobiler   
Murermester Claus Olsen   
Nielsen Festudlejning  
Nordenskov Industrimontage  
Nordenskov Kartoffellager   
Nordenskov/Næsbjerg El-service ApS 
Nordenskov Revision   
Nordenskov Smede og VVS 
Skamstrup Maskinstation   
Studie9 
Tømrer Mogens Christensen   
ZAZU - Hair by Tina K

Tombola sponsorer 2019

Nordenskov/Næsbjerg El - service ApS
ZAZU - Hair by Tina K
Dagli' Brugsen Øse
Studio9 v/ Lissi B Hansen
Bentes Briks
H.H. Tømrer og Snedkerforretning ApS
Nordenskov Kartoffellager 
Skamstrup Maskinstation
Heager Multiservice ApS
Nordenskov Smede og VVS
Elektrikerløsningen ApS
Dalgas
A.P. Snedker og Montage
Sundhedsshoppen
Michaels Automobiler
Bolhede Glas.
Blomstergalleriet 
Benny Melgaard VVS
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NØWS udvalget ønsker alle 
en rigtig Glædelig Jul 

og et lykkebringende Nytår

Julemarkedet 2017
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Billeder fra Nordenskov aktiv & flids arrangementer

 Billeder fra Jensens Brændefirma

Billeder fra Gl. Stemværk ved Holme Å
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Aktivitetskalender
November
21. nov.  18.00  Julefrokost på Agerbæk Hotel    Ældresagen
    se annonce i ugebladet. 
21.-24. nov.   Klokkeren fra Notre Dame i Helle Hallen   HATS
22. nov.    Springnat på Nordenskov Skole    NUIF gymnastik
30. nov.    Julemarked på Knudsens Plads    Nordenskov Borger- &
           Sogneforening

December
1.-23. dec.    Pynt din postkasse     Nordenskov Borger- &
           Sogneforening
3. dec.    Julebanko på Nordenskov Kro    Nordenskov Borger- &   
           Sogneforening
4, dec,    8.00  Juletur til Julemærkehjemmet Fjordmark og Flensborg Ældresagen
10. dec.  14.00  Julehygge på Solhøj v/Marianne Lesner og  Nordenskov Efterløn- &   
    Lucia optog med børn fra SFO    Pensionistforening
13. dec.  18.30-01.30 Julefest       HIS/Helle Hallen
  

  

Januar 2020
9. jan.  14.00  Nytårsgudtjeneste i Grimstrup Kirke   Nordenskov Efterløn- &
    med efterfølgende kaffe på Årre Kro   Pensionistforening
14. jan.  14.00  Generalforsamling iflg. vedtægter afholdes  Nordenskov Efterløn- &   
    på Solhøj      Pensionistforening
24. jan.  19-23.00 Kurbad - Wellness aften     Helle Hallen

Februar
11. febr.  14.00  Foredrag på Solhøj v/ pastor Trine Lydeking, Ansager Nordenskov Efterløn- &
    om "Amish Folket"     Pensionistforening
18. febr. 19.00  Besøg hos Odd Fellow Logen i Varde   NAOF

Marts
8. marts 10.00  Opstartsmøde i krocket     NUIF krocket afd.
13. marts 19-23.00 Kurbad - Wellness aften     Helle Hallen
23. marts 18.00  Tapas aften på Nordenskov Skole v/Tina Thomsen NAOF
29. marts 10.00  Gymnastikopvisning i Helle Hallen   NUIF gymnastik afd.
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Med vores særlige Lokallån Bil sender vi 1.000 kroner videre til gode 
lokale formål, når du låner til bilen hos os. Det er sådan noget, 
man gør, når man har været den lokale bank i mere end 100 år. 

Så bare tag fat i os, og lad os se, hvad vi kan fi nde ud af sammen.

KØB EN 
NY BIL

VIL DU GERNE GØRE NOGET 
FOR LOKALSAMFUNDET?

A N D E L S K A S S EN . D K

Otto Frellos Plads 4 · 6800 Varde · Telefon 87 99 56 90
 Andelskassen – en del af Danske Andelskassers Bank A/S · CVR-nr.: 31843219


